


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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560



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

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

 
 

 

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

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

PROCEEDINGS 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
และงานประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4

2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 

 

 

    
 

 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏราํไพพรรณ ี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
และงานประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

4.0” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



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

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

 
 

 

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

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

PROCEEDINGS 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
และงานประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4

2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 

 

 

    
 

 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏราํไพพรรณ ี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
และงานประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

4.0” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือนประเทศไทย 

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

                
 
 
                 
                  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

ถอยแถลง 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือนประเทศไทย 4

วันที่  19- 20 ธันวาคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณ ี
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรอียุธยา ครั้งที่ 8 “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย 
ธันวาคม 2560 ซึ่งจัดเปนประจําทุกป เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 

และปนี้เปนปพิเศษที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนเจาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
ซึ่งถือเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ทั้งยังเปดโอกาสใหนักวิจัย 

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

                                                    
                 

                 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ  สุขกสิ 
                  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8 

4.0” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณ ี
ป และงานประชุมวิชาการ

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย 
ซึ่งจัดเปนประจําทุกป เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 

และปนี้เปนปพิเศษที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนเจาภาพหลัก รวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8  
ซึ่งถือเปนความรวมมือทางวิชาการระหวางเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ทั้งยังเปดโอกาสใหนักวิจัย 

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

ารณชน พรอมสงเสริมผลักดัน ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหสามารถ
 

                                                     

     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 
“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขบัเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

วันที่  19- 20 ธันวาคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 

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

คณะกรรมการฝายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ  
รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพรรณี ครั้งที่  11 
และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 
 

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

     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

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

     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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คณะกรรมการพิชญพจิารย (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผูทรงคุณวุฒิภายใน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
รองศาสตราจารยพรทิพา นิโรจน    รองศาสตราจารยนงนุช  วงษสุวรรณ 
รองศาสตราจารยสุรียพร พานิชอัตรา     รองศาสตราจารย ดร.ถาวร  ฉิมเลี้ยง  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ    ผูชวยศาสตราจารยทิพยวรรณ  ฟูเฟอง 
ผูชวยศาสตราจารยชลพรรณ ออสปอนพันธ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล แสงแข 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเรญิ คังคะศรี    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ เถียรอํ่า 
ผูชวยศาสตราจารยณัฏฐวุฒิ ทรัพยอุปถัมภ   ผูชวยศาสตราจารยอุรพงศ คันธวัลย 
ผูชวยศาสตราจารยเกศินี  กูลพฤกษี    ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ศรีเบญจโชต ิ
ผูชวยศาสตราจารยทัศนัย ขัตติยวงษ    ผูชวยศาสตราจารยจิตติมา  สิงหธรรม 
ผูชวยศาสตราจารยธัญญาณี  นิยมกิจ    ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศิริ  สมารักษ 
ผูชวยศาสตราจารยนภิา วงษพิพัฒนพงษ    ผูชวยศาสตราจารยวัชรินทร  อรรคศรีวร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สินาด โกศลานันท    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวัลรตัน  สมนึก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาคนิมติร  อรรคศรวีร     ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริศชนม นิลนนท  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชาวฒุิ วานิชสรรพ  อาจารย ดร.ภูวดล  บัวบางพล ู
อาจารย ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร    อาจารย ดร.เจนจบ  สุขแสงประสิทธิ ์
อาจารย ดร.เสาวนีย เจียมจักร     อาจารย ดร.เชษฐณรัช อรชุน  
อาจารย ดร.พรโชค พิชญ อูสมบูรณ     อาจารย ดร.หยาดรุง สุวรรณรัตน 
อาจารย ดร.สุพัตรา รักษาพรต    อาจารย ดร.วิกันยา ประทุมยศ 
อาจารย ดร.ชุตาภา คุณสุข    อาจารย ดร.จิรภัทร จันทมาลี 
อาจารย ดร.โชติ  เนืองนันท    อาจารย ดร.ชีวะ ทัศนา 
อาจารยกนกวรรณ  อยูไสว    อาจารยเอ้ือมพร รุงศิริ 
อาจารยปรอยฝน  วงศชาวจันท    อาจารยวิไลวรรณ เขตมรคา 
   
คณะกรรมการพิชญพจิารย (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 
มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร   รองศาสตราจารยจิตติมา  อัครธิติพงศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย  ไวยกุล 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ  รุจิโมระ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา บุญสม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศปิภา ทิพยประภา  ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี  ฝายเทศ 
ผูชวยศาสตราจารยชาญณรงค นอยบางยาง   ผูชวยศาสตราจารยบุญไท  เจริญผล 
ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน  ศิริพรวิศาล     ผูชวยศาสตราจารยพวงชมพู หงษชัย 
ผูชวยศาสตราจารยเลิศชาย สถิตพนาวงศ    ผูชวยศาสตราจารยชุติมา  แกวกระจาย    
อาจารย ดร.ธีระวัฒน  มอนไธสง    อาจารย ดร.นริสานันท  เดชสุระ 
อาจารย ดร.พรเทพ  รูแผน    อาจารย ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน 
อาจารย ดร.เอนก  รักเงิน    อาจารย ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป 
อาจารย ดร.วิศษิฏ เพียรการคา    อาจารย ดร.วุฒิพงษ  แปงใจ 
อาจารย ดร.ประดินันท  เอ่ียมสะอาด 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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คณะกรรมการพิชญพจิารย (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผูทรงคุณวุฒิภายใน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
รองศาสตราจารยพรทิพา นิโรจน    รองศาสตราจารยนงนุช  วงษสุวรรณ 
รองศาสตราจารยสุรียพร พานิชอัตรา     รองศาสตราจารย ดร.ถาวร  ฉิมเลี้ยง  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ สุขกสิ    ผูชวยศาสตราจารยทิพยวรรณ  ฟูเฟอง 
ผูชวยศาสตราจารยชลพรรณ ออสปอนพันธ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล แสงแข 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเรญิ คังคะศรี    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ เถียรอํ่า 
ผูชวยศาสตราจารยณัฏฐวุฒิ ทรัพยอุปถัมภ   ผูชวยศาสตราจารยอุรพงศ คันธวัลย 
ผูชวยศาสตราจารยเกศินี  กูลพฤกษี    ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ศรีเบญจโชต ิ
ผูชวยศาสตราจารยทัศนัย ขัตติยวงษ    ผูชวยศาสตราจารยจิตติมา  สิงหธรรม 
ผูชวยศาสตราจารยธัญญาณี  นิยมกิจ    ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศิริ  สมารักษ 
ผูชวยศาสตราจารยนภิา วงษพิพัฒนพงษ    ผูชวยศาสตราจารยวัชรินทร  อรรคศรีวร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สินาด โกศลานันท    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวัลรตัน  สมนึก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาคนิมติร  อรรคศรวีร     ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริศชนม นิลนนท  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดชาวฒุิ วานิชสรรพ  อาจารย ดร.ภูวดล  บัวบางพล ู
อาจารย ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร    อาจารย ดร.เจนจบ  สุขแสงประสิทธิ ์
อาจารย ดร.เสาวนีย เจียมจักร     อาจารย ดร.เชษฐณรัช อรชุน  
อาจารย ดร.พรโชค พิชญ อูสมบูรณ     อาจารย ดร.หยาดรุง สุวรรณรัตน 
อาจารย ดร.สุพัตรา รักษาพรต    อาจารย ดร.วิกันยา ประทุมยศ 
อาจารย ดร.ชุตาภา คุณสุข    อาจารย ดร.จิรภัทร จันทมาลี 
อาจารย ดร.โชติ  เนืองนันท    อาจารย ดร.ชีวะ ทัศนา 
อาจารยกนกวรรณ  อยูไสว    อาจารยเอ้ือมพร รุงศิริ 
อาจารยปรอยฝน  วงศชาวจันท    อาจารยวิไลวรรณ เขตมรคา 
   
คณะกรรมการพิชญพจิารย (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 
มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร   รองศาสตราจารยจิตติมา  อัครธิติพงศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย  ไวยกุล 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ  รุจิโมระ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา บุญสม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศปิภา ทิพยประภา  ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี  ฝายเทศ 
ผูชวยศาสตราจารยชาญณรงค นอยบางยาง   ผูชวยศาสตราจารยบุญไท  เจริญผล 
ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน  ศิริพรวิศาล     ผูชวยศาสตราจารยพวงชมพู หงษชัย 
ผูชวยศาสตราจารยเลิศชาย สถิตพนาวงศ    ผูชวยศาสตราจารยชุติมา  แกวกระจาย    
อาจารย ดร.ธีระวัฒน  มอนไธสง    อาจารย ดร.นริสานันท  เดชสุระ 
อาจารย ดร.พรเทพ  รูแผน    อาจารย ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน 
อาจารย ดร.เอนก  รักเงิน    อาจารย ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป 
อาจารย ดร.วิศษิฏ เพียรการคา    อาจารย ดร.วุฒิพงษ  แปงใจ 
อาจารย ดร.ประดินันท  เอ่ียมสะอาด 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  สิงหมวง   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร ดียิ่ง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอเจตน  ธรรมศิริขวัญ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ปรญิญาวุฒิชยั 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วงเดือน ไมสนธิ ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช พุฒแกว   อาจารย ดร.เทพนคร ทาคง 
วาที่รอยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา    อาจารย ดร.ณฐัพล บัวเปลี่ยนสี 
อาจารย ดร.กิตติวงศ สาสวด    อาจารย ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ 
อาจารย ดร.นรินทร  กุลนภาดล 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย ดร.กาสัก เตะขันหมาก   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงศรี ตุนทอง 
รองศาสตราจารย ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไร เงินงอก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมนิจจารีย สาริพันธ    ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพล จุปะมัดถา 
ผูชวยศาสตราจารยเพียงใจ เจียรวิชญกุล    ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไล ทองแผ 
อาจารย ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์   อาจารย ดร.สยามล เทพทา 
อาจารย ดร.พงศศรัณย จันทรชุม    อาจารย ดร.ดวงพร ไมประเสริฐ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
รองศาสตราจารย ดร.กรินทร กาญทนานนท  รองศาสตราจารย ดร.อรสา จรูญธรรม 
รองศาสตราจารย ดร.มานะ ขาวเมฆ    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวุรรณา จุยทอง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพร พิชญกุล    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาสนิี นิลแสง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัณนภา สุขลิ้ม    ผูชวยศาสตราจารยพนิดา ชาตยาภา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สําเนยีง อภิสันติยาคม   ผูชวยศาสตราจารยวิภาวดี ทปูยะ 
ผูชวยศาสตราจารยประภาวรรณ แพงศรี    ผูชวยศาสตราจารยอารีย สงวนซื่อ 
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย    อาจารย ดร.ภิศกัดิ์ กัลยาณมิตร 
อาจารย ดร.รัตนา สีด ี    อาจารย ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ 
อาจารย ดร.ศศธิร จันทมฤก    อาจารย ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต 
อาจารย ดร.ดนุชา สลีวงค    อาจารย ดร.เลอลักษณ โอทกานนท 
อาจารย ดร.ปยะ กลาประเสริฐ    อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทชญา มหาขันธ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบรูณ  เจตนจําลอง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร  ศรีญาณลักษณ   อาจารย ดร.ณัฐภัทร  พัฒนา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สชุาดา   พงศกิตติวิบูลย   อาจารย ดร.สมภพ  ใหญโสมานัง 
อาจารย ดร.ณัฐา  ค้ําชู    อาจารยวัชรพงษ  แจงประจักษ 
อาจารย ดร.อรอุษา  พิมพสวัสดิ ์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา บุณยวานิชกุล 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒใิหขอเสนอแนะ ภาคบรรยาย ภายในงาน (Commentators) 
รองศาสตราจารย ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรอด  บุญเกิด   มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย ดร.ประชา อินัง     มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารยศริวิทย  กุลโรจนภัทร   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย  ปาอาย   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
รองศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.กรินทร กาญทนานนท  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ฯ 
อาจารย ดร.จีรภา  หินซุย     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อาจารย ดร.นงนุช  ชนะสิทธิ ์    ขาราชการบํานาญ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจตนจรรย  อาจไธสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
          วิทยาเขตจันทบุรี 
 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒใิหขอเสนอแนะ ภาคโปสเตอร ภายในงาน (Commentators) 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ  สุขกสิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  สิงหมวง   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง   มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อาจารย ดร.พงศศรัณย  จันทรชุม    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒใิหขอเสนอแนะ ภาคบรรยาย ภายในงาน (Commentators) 
รองศาสตราจารย ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญรอด  บุญเกิด   มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย ดร.ประชา อินัง     มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารยศริวิทย  กุลโรจนภัทร   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย  ปาอาย   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
รองศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.กรินทร กาญทนานนท  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ฯ 
อาจารย ดร.จีรภา  หินซุย     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อาจารย ดร.นงนุช  ชนะสิทธิ ์    ขาราชการบํานาญ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจตนจรรย  อาจไธสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
          วิทยาเขตจันทบุรี 
 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒใิหขอเสนอแนะ ภาคโปสเตอร ภายในงาน (Commentators) 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียมาศ  สุขกสิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  สิงหมวง   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง   มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อาจารย ดร.พงศศรัณย  จันทรชุม    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ 

 
บทความวิจัย (ภาคโปสเตอร)          หนา 

 

สาขา การศึกษา 

 

ผลของการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคท่ีมีผลตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
          โดย ฉัตรวิไล สุรินทรชมพ,ู ขวัญธิดา ภวภูตานนท, นิรมล แดงทองคํา,  
                วิภาภรณ ทองยา, สภุาวดี สมณะคีร ี

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวชิาประวัติศาสตร เรื่อง ภูมิปญญาทองถ่ินเมืองขลุง  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศกึษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยใชเทคนิคการสืบเสาะหาความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคดิวิเคราะห 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 
          โดย วินัย สวางเรือง 

 

การศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา วิชาการบริหารการตลาด  
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
          โดย ณิชชา ออนอดุม 

 

การพัฒนาสื่อการเรียนรูบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
          โดย กนกนชุ เหลาทองสาร 

 

การพัฒนาสมรรถนะดานวิชาชีพสาํหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาพื้นทีใ่นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด 
          โดย หฤทัย อนุสสรราชกจิ, วราลี ถนอมชาต ิ

 

การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสรมิ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัในภาคตะวันออก 
          โดย วิมลพรรณ ชางคิด 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐานในรูปแบบควิซีสตอรี ่ 
สําหรับนักศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
          โดย ลลิลธร มะระกานนท 

 

การพัฒนาศักยภาพดานการวจิยัของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 
กรณีศึกษา: โรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
          โดย ลินดา นาคโปย 

 

คุณลักษณะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ตามความตองการของผูใชบัณฑติ 
          โดย ปรียาภรณ นิลนนท 

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 
โดยใชกระบวนการมีสวนรวม 
          โดย ธนกร ภิบาลรักษ, เชษฐณรัช อรชุน, กนกวรรณ อยูไสว 

 

ระบบอาจารยที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
          โดย นันทนา แจงสวาง 

 
ความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติวิทยาศาสตรของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร 
          โดย เยาวเรศ ใจเย็น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

บทความวิจัย (ภาคโปสเตอร)        หนา 
 

สาขา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
ทัศนคติและพฤติกรรมการใชโปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี
          โดย ธนพสิิฐ จรัสแสงจิระโชต,ิ พรพิมล สงกระสันต, กาญจนา สมพ้ืน 

 

ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจดัการปาชุมชน ศึกษาเฉพาะพื้นที่ ตําบลชากไทย  
อําเภอเขาคิชฌกฎู จังหวัดจันทบุร ี

          โดย กุลปราณี ศรีใย, ปาจรีย สิงหสุวรรณ, อดิศร กุลวิทิต 

 

โครงการวิจัยปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบุกรุกพื้นที่ปา: ศึกษาเฉพาะกรณ ี
ปญหาการบุกรุกเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ี
          โดย อดิศร กุลวิทิต, ปาจรีย สิงหสุวรรณ, กุลปราณี ศรีใย, สมปอง ทองมาดี,  
                ณัชชา เมืองสง 

 
ศิลปะเพ่ือการบําบัดตอการเสรมิสรางการเห็นคณุคาในตนเองของผูสูงอายุ 
          โดย เบญจพร ประจง, ธนวฒัน กันภัย 

 
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความอยูดมีีสขุของผูสูงอายุ: กรณีศึกษาตําบลสองพ่ีนอง อําเภอทาใหม 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย เจริญงาม, รุจิเรข ปราชญากุล 

 

ความตองการดานตลาดแรงงานของธรุกิจการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
          โดย ปรอยฝน วงศชาวจันท, วินิชยา วงศชัย, เอ้ือมพร รุงศิร,ิ  
                ณัฐธยาน จิรสุขธันยกร   

 
การจัดการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม 
ตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ 

 
ปจจัยท่ีมีผลตอการทําวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
          โดย วนิดา พิงสระนอย 

 
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของสตรีอาสา ที่มีตอการใหบริการวิชาการ  
“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสงเสริมศักยภาพสตร”ี 
          โดย กาญจนา สมพื้น, พรพิมล สงกระสันต, ธนพิสิษฐ จรสัแสงจิระโชต ิ

 
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสนิคาผานอีคอมเมิรซของบุคลากรและนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี
          โดย ธัญยธรณ สุนทร, นงลักษณ บุญรวม, มาลีวลัย เพชรมณ,ี วิทมา ธรรมเจริญ 

 
กระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแหงชาติไปปฏิบัต ิ
          โดย กมลวรรณ วรรณธนัง 

 
การประยุกตศลิปะการแสดงพ้ืนบานเทงตุกเพื่อสมรรถภาพทางกาย 
          โดย สมพงษ เสงมณีย, รจันชีวาต ตั๋นติกุลวรา, ภารดี พึ่งสาํราญ, สุทธินันท โสตวิถี 

 

การสังเคราะหงานวิจัยท่ีไดรบังบประมาณสนบัสนุนจากโครงการ FRMU ป 2555  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
          โดย วราภรณ สินถาวร, สพัุฒน เศรษฐคมกุล, องัคณา กุลนภาดล,  
                พอเจตน ธรรมศริิขวญั 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

บทความวิจัย (ภาคโปสเตอร)        หนา 
 

 
การพัฒนาพพิิธภัณฑมีชีวิตเพื่อการเรียนรูและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  
ของตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร ี
          โดย กาสัก เตะขันหมาก, พนิตสุภา ธรรมประมวล, กานดา เตะขันหมาก 

 
การศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี
          โดย ภัทร ศรีสรวล, ปาริชาต ิหงสเกียรติขจร, ณัฐ ทานตวณิช 

 
การนําเสนอแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจันทบุร ีใหเปนแหลงเรียนรูชุมชน 
สูประชาคมอาเซียน 
          โดย ธนวัฒน กันภัย, เบญจพร ประจง 

 
มาตรการทางกฏหมายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
          โดย อติชาต พพัิฒนผล, สอาด หอมมณ,ี บวรวิทย เปรื่องวงศ 

 

โมเดลในการตัดสินใจคัดเลือกผูรับเหมาตกแตงภายในสาขาของธุรกิจจํานําสินเชื่อ 
ทะเบียนรถ 
          โดย วิวัฒน ศรีปนแกว, ปญญพัฒน โชติกะ, ณัฐพล เต็มธนานุรักษ,  
                ศรีศักดิ์ เย็นมะโนช, ปกาศิต ฮงทอง  

 
รูปแบบของทุนทางวัฒนธรรมกับการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน: กรณีศึกษา 
ชุมชนบางสระเกา อําเภอแหลมสงิห จังหวัดจันทบุร ี
          โดย คมพล สุวรรณกูฏ, ชาญชลักษณ เย่ียมมิตร 

 
ขอผิดพลาดในงานเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท : กรณีศึกษางานเขียนอนุเฉทของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี
          โดย กนกวรรณ อยูไสว 

 

การรับรูของประชาชนตอแผนท่ีแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
ฉบับผานความเห็นชอบจากคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ

          โดย เกียรติภูมิ จันเต, สุนทรี จีนธรรม, อรพรรณ เจริญดง, สายรุง ชอบชน 

สาขา การจัดการ/การบริหารธุรกิจ 

 
สาเหตุที่สงผลตอความไววางใจในการเลือกสํานักงานบัญช ีของผูประกอบการจังหวัดสระบรุ ี
          โดย พิชญกสิน ีนนทกาญจนจินดา 

 
การพัฒนาระบบการบรหิารลูกคาสัมพันธสําหรับธุรกิจคารแคร 
          โดย อัจจิมา มัน่ทน, มัชฌกานต เผาสวัสดิ์, ธนภรณ  อุดง   

 
การบริหารเงนิออมภายในครัวเรือน ของชุมชนหมูที่ 11-12 ตําบลมวงเตี้ย  
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 
          โดย นิรินธนา บุษปฤกษ 

สาขา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนก่ิงในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรยี 
กอโรคบางชนิด 
          โดย อุมาพร ทาไธสง, ศศิมาภรณ วัฒนานุกูลกิจ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคโปสเตอร)        หนา 
 

สาขา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
ทัศนคติและพฤติกรรมการใชโปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี
          โดย ธนพสิิฐ จรัสแสงจิระโชต,ิ พรพิมล สงกระสันต, กาญจนา สมพ้ืน 

 

ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการจดัการปาชุมชน ศึกษาเฉพาะพื้นที่ ตําบลชากไทย  
อําเภอเขาคิชฌกฎู จังหวัดจันทบุร ี

          โดย กุลปราณี ศรีใย, ปาจรีย สิงหสุวรรณ, อดิศร กุลวิทิต 

 

โครงการวิจัยปญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบุกรุกพื้นที่ปา: ศึกษาเฉพาะกรณ ี
ปญหาการบุกรุกเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ี
          โดย อดิศร กุลวิทิต, ปาจรีย สิงหสุวรรณ, กุลปราณี ศรีใย, สมปอง ทองมาดี,  
                ณัชชา เมืองสง 

 
ศิลปะเพ่ือการบําบัดตอการเสรมิสรางการเห็นคณุคาในตนเองของผูสูงอายุ 
          โดย เบญจพร ประจง, ธนวฒัน กันภัย 

 
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความอยูดมีีสขุของผูสูงอายุ: กรณีศึกษาตําบลสองพ่ีนอง อําเภอทาใหม 
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย เจริญงาม, รุจิเรข ปราชญากุล 

 

ความตองการดานตลาดแรงงานของธรุกิจการทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
          โดย ปรอยฝน วงศชาวจันท, วินิชยา วงศชัย, เอ้ือมพร รุงศิร,ิ  
                ณัฐธยาน จิรสุขธันยกร   

 
การจัดการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในเสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม 
ตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย คมพล สุวรรณกูฏ และคณะ 

 
ปจจัยท่ีมีผลตอการทําวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
          โดย วนิดา พิงสระนอย 

 
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของสตรีอาสา ที่มีตอการใหบริการวิชาการ  
“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสงเสริมศักยภาพสตร”ี 
          โดย กาญจนา สมพื้น, พรพิมล สงกระสันต, ธนพิสิษฐ จรสัแสงจิระโชต ิ

 
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสนิคาผานอีคอมเมิรซของบุคลากรและนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี
          โดย ธัญยธรณ สุนทร, นงลักษณ บุญรวม, มาลีวลัย เพชรมณ,ี วิทมา ธรรมเจริญ 

 
กระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแหงชาติไปปฏิบัต ิ
          โดย กมลวรรณ วรรณธนัง 

 
การประยุกตศลิปะการแสดงพ้ืนบานเทงตุกเพื่อสมรรถภาพทางกาย 
          โดย สมพงษ เสงมณีย, รจันชีวาต ตั๋นติกุลวรา, ภารดี พึ่งสาํราญ, สุทธินันท โสตวิถี 

 

การสังเคราะหงานวิจัยท่ีไดรบังบประมาณสนบัสนุนจากโครงการ FRMU ป 2555  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
          โดย วราภรณ สินถาวร, สพัุฒน เศรษฐคมกุล, องัคณา กุลนภาดล,  
                พอเจตน ธรรมศริิขวญั 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคโปสเตอร)        หนา 
 

 
การพัฒนาพพิิธภัณฑมีชีวิตเพื่อการเรียนรูและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  
ของตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร ี
          โดย กาสัก เตะขันหมาก, พนิตสุภา ธรรมประมวล, กานดา เตะขันหมาก 

 
การศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณ ี
          โดย ภัทร ศรีสรวล, ปาริชาต ิหงสเกียรติขจร, ณัฐ ทานตวณิช 

 
การนําเสนอแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินจันทบุร ีใหเปนแหลงเรียนรูชุมชน 
สูประชาคมอาเซียน 
          โดย ธนวัฒน กันภัย, เบญจพร ประจง 

 
มาตรการทางกฏหมายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
          โดย อติชาต พพัิฒนผล, สอาด หอมมณ,ี บวรวิทย เปรื่องวงศ 

 

โมเดลในการตัดสินใจคัดเลือกผูรับเหมาตกแตงภายในสาขาของธุรกิจจํานําสินเชื่อ 
ทะเบียนรถ 
          โดย วิวัฒน ศรีปนแกว, ปญญพัฒน โชติกะ, ณัฐพล เต็มธนานุรักษ,  
                ศรีศักดิ์ เย็นมะโนช, ปกาศิต ฮงทอง  

 
รูปแบบของทุนทางวัฒนธรรมกับการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน: กรณีศึกษา 
ชุมชนบางสระเกา อําเภอแหลมสงิห จังหวัดจันทบุร ี
          โดย คมพล สุวรรณกูฏ, ชาญชลักษณ เย่ียมมิตร 

 
ขอผิดพลาดในงานเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท : กรณีศึกษางานเขียนอนุเฉทของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี
          โดย กนกวรรณ อยูไสว 

 

การรับรูของประชาชนตอแผนท่ีแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
ฉบับผานความเห็นชอบจากคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ

          โดย เกียรติภูมิ จันเต, สุนทรี จีนธรรม, อรพรรณ เจริญดง, สายรุง ชอบชน 

สาขา การจัดการ/การบริหารธุรกิจ 

 
สาเหตุที่สงผลตอความไววางใจในการเลือกสํานักงานบัญช ีของผูประกอบการจังหวัดสระบรุ ี
          โดย พิชญกสิน ีนนทกาญจนจินดา 

 
การพัฒนาระบบการบรหิารลูกคาสัมพันธสําหรับธุรกิจคารแคร 
          โดย อัจจิมา มัน่ทน, มัชฌกานต เผาสวัสดิ์, ธนภรณ  อุดง   

 
การบริหารเงนิออมภายในครัวเรือน ของชุมชนหมูที่ 11-12 ตําบลมวงเตี้ย  
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 
          โดย นิรินธนา บุษปฤกษ 

สาขา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนก่ิงในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรยี 
กอโรคบางชนิด 
          โดย อุมาพร ทาไธสง, ศศิมาภรณ วัฒนานุกูลกิจ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

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

บทความวิจัย (ภาคโปสเตอร)        หนา 
 

 

ผลของเวลาการแชภายใตสภาวะสุญญากาศในกระบวนการเคลือบผิวตอส ีและการสูญเสยี
น้ําหนักของสาหรายพวงองุนระหวางการเก็บรักษา 
          โดย วิชมณี ยืนยงพทุธกาล, มนฤดี จันทรแสงกุล, ปภัสรา ถิระวิทยากุล,  
                สุวรรณา วรสิงห 

 
ผลของอุณหภูมิและน้ําตาลตอการเจริญของ Salmonella Typhimurium ในกะทิ 
          โดย ศิริโฉม ทุงเกา, ณัฐสุดา หนูเพชร 

 
ผลของสารกลุม GRAS ตอการยับยั้งการเจรญิเติบโตและความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจาก 
เช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลังการเกบ็เกี่ยวของแกวมังกร 
          โดย พิกุล นุชนวลรัตน 

 
ฤทธิ์ตานแบคทีเรียกอโรคบางชนิดของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว 
          โดย กาญจนา หร่ิมเพ็ง, ปาริชาติ เจริญสุข, คํารณ เลยีดประถม 

 
การหาคาความเร็วมากสดุในการเขาโคงของถนนภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี
ดวยรถจักรยานยนตลอขนาด 14 นิ้ว 
          โดย สมยศ ศรีคงรักษ, อริสรา  ไพรวัลย 

 
แนวทางการสรางมลูคาเพ่ิมของขนมทองพับ ของโรงเรียนบานสระใหญ อําเภอบอไร  
จังหวัดตราด โดยใหนักเรียนมีสวนรวม 
          โดย อนงคนาฎ เลิศรัตนาวรชัย, ทักษญา สงาโยธิน, อัจจิมา ศุภจรยิาวัตร 

 

สุขาภิบาลอาหารและการปนเปอนอาหารของตลาดนัด ในเทศบาลตําบลสุรนารี  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 
          โดย นรา ระวาดชัย, คมอรัญ ปองนา, ณัฐนนท พระสวาง, นัฐพงษ ศิริบุญ,  
                สุรเกียรติ ออมอด, อภิวัฒน บัวประชุม 

 
การออกแบบและสรางเครื่องเก็บใบไมพวงทายรถแทรกเตอรขนาดเล็ก 
          โดย ไกรสร รวยปอม, บุญฤทธิ์ บัวระบัต,ิ ชาญณรงค ชูสุย  

 

การศึกษาผลของกกกลม และพุทธรักษาในการบําบัดน้ําเสยี กรณีศกึษาน้ําเสีย 
จากรานหมูกระทะในพ้ืนที่อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
          โดย ณัฐพร สนเผือก, วรพจน ทําเนียบ, สุรยีพร ธรรมิกพงษ,  
                วิรัญญา ดวงมาลย, กชกร นพวรรณ  

 
การตรวจสอบชนิดปลาจากผลิตภณัฑอาหารประเภทซูชิ ที่วางจําหนายในพ้ืนที่อําเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี โดยใชดีเอ็นเอบารโคด 
          โดย วิรังรอง กรินทธัญญกิจ, ชุตาภา คณุสุข, พรทิพย คนรู 

 
การผลิตเอทานอลดวยยสีตทนแรงดันออสโมติกที่คดัแยกจากผลไมในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ปรัชญา เฉลียวฉลาด, วิญู ภักด,ี เจนจิรา เนตรแสงศรี, ศิริวิมล ลาดโฮม 

 
เครื่องอัดปุยเม็ดจากทางใบปาลมสําหรับเกษตรกรรายยอย 
          โดย อัคฆพงศ สถาวรินทุ, รอยทิศ ญาติเจรญิ, สุรพงษ  โซทอง 

 
การคัดเลือกแบคทีเรียชอบเค็มทีส่ามารถผลิตเอนไซมโปรติเอสเบื้องตนจากกะป 
          โดย พรรณวิภา แพงศรี, จิราวรรณ แกวน้ําเช้ือ 

 
การประยุกตใชเทคนิค FMEA ในงานควบคุมคุณภาพงานฐานรากอาคาร 
          โดย สุภัทร ภัทรเกียรติพงษ, อัธยากร อภินันทรัตน, ศักดา กลัดสมบัต,ิ  
                ภัทรสุดา โพธิ์ศรี, ปกาศติ ฮงทอง  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคโปสเตอร)        หนา 
 

 
การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเน้ือของเกษตรกรผูเลีย้งโคเนื้อ: กรณีศกึษากลุมเกษตรกร 
ผูเลีย้งโคเน้ือบานในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
          โดย ถาวร ฉิมเลี้ยง, พรชัย  เหลืองวาร ี

 
อิทธิพลของนํ้าตาลแมนนิทอลตอการลดการเจริญเติบโตของตนออนหวายแดงจันทบูร  
ในสภาพปลอดเช้ือ 
          โดย พรพรรณ สุขุมพินิจ 

 
การโคจรของดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และไทยคม 3 
          โดย ซูไฮมี สาแม, ฐากูร เกิดแกว, วิระภรณ ไหมทอง, กาญจนา สิริกุลรัตน 

 
การเปลีย่นแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู IL Cancri 
          โดย วราภรณ บุญทาคํา, วิระภรณ ไหมทอง 

 
อัตราสวนของเมทานอลตอน้ํามันพืชใชแลวกับสมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซล 
          โดย ภาวศุทธิ์ คติศิริกุญชร, วรนิษา อันชัน, กฤษฎา บุญชม 

 
องคประกอบวงโคจรของดาวเคราะหนอยเวสตา 
          โดย พีรวัฒน รัตนแสง, วิระภรณ ไหมทอง 

 
ประสิทธภิาพของระบบผลิตนํ้ารอนรวมกับระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่มีการไหลเวยีน
อากาศแบบอิสระ 
          โดย กิ่งนภา ธรรมศิริ, กฤษฎา บุญชม 

 

ประสิทธภิาพของระบบผลิตนํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานกับระบบอบแหง 
ที่มีการไหลเวียนอากาศแบบบังคบั 
          โดย นฤมล ชมภูฟ,ู กฤษฎา บุญชม 

 
การใชใบกระถินปนแหงทดแทนโปรตีนจากรําละเอียดในปลาตะเพยีนขาว 
          โดย ขวัญฤทัย อรรถวิล, เจนจิรา ชุมสริิ, สราวุธ แสงสวางโชต ิ

 
การพัฒนาการตูนแอนเิมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค 
          โดย กมลมาศ วงษใหญ, กัญชกาจ อบอุน   

 
การพัฒนาการตูนแอนเิมชัน เรื่อง ความขยัน 
          โดย เกตนสิริ  แพงเพชร, มัชฌกานต  เผาสวัสดิ ์

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือประเมินราคาการตดัเย็บผามาน กรณีศึกษา รานพีอาร
ผามาน อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 
          โดย ไพรินทร มีศร,ี ไพรชั  อุดม 

 
การพัฒนาปฏิกรณฟลมตรึงซเีควนซิ่งแบตซสําหรับกําจดัไนโตรเจนในนํ้าเสียสังเคราะห  
โดยจุลินทรียออโตโทรป 
          โดย อัณธิกา เสงี่ยมใจ, เฉลิมราช วันทวิน 

 
ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตวหนาดินในบรเิวณแหลงหญาทะเลฟนฟู  
(Halodule pinifolia), หาดเจาหลาว จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชุตาภา คุณสุข, พงษชัย ดํารงโรจนวัฒนา, สุจารี เพ็ชรคง 

 
ผลของพืชสมุนไพรวงศ Zingiberaceae ตอการควบคุมหนอนผีเสื้อใยผัก  
(Plutella  xylostella L.) 
          โดย วัชรวิทย รัศม,ี จิรพร สวัสดิการ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคโปสเตอร)        หนา 
 

 

ผลของเวลาการแชภายใตสภาวะสุญญากาศในกระบวนการเคลือบผิวตอส ีและการสูญเสยี
น้ําหนักของสาหรายพวงองุนระหวางการเก็บรักษา 
          โดย วิชมณี ยืนยงพทุธกาล, มนฤดี จันทรแสงกุล, ปภัสรา ถิระวิทยากุล,  
                สุวรรณา วรสิงห 

 
ผลของอุณหภูมิและน้ําตาลตอการเจริญของ Salmonella Typhimurium ในกะทิ 
          โดย ศิริโฉม ทุงเกา, ณัฐสุดา หนูเพชร 

 
ผลของสารกลุม GRAS ตอการยับยั้งการเจรญิเติบโตและความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจาก 
เช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลังการเกบ็เกี่ยวของแกวมังกร 
          โดย พิกุล นุชนวลรัตน 

 
ฤทธิ์ตานแบคทีเรียกอโรคบางชนิดของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว 
          โดย กาญจนา หร่ิมเพ็ง, ปาริชาติ เจริญสุข, คํารณ เลยีดประถม 

 
การหาคาความเร็วมากสดุในการเขาโคงของถนนภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี
ดวยรถจักรยานยนตลอขนาด 14 นิ้ว 
          โดย สมยศ ศรีคงรักษ, อริสรา  ไพรวัลย 

 
แนวทางการสรางมลูคาเพ่ิมของขนมทองพับ ของโรงเรียนบานสระใหญ อําเภอบอไร  
จังหวัดตราด โดยใหนักเรียนมีสวนรวม 
          โดย อนงคนาฎ เลิศรัตนาวรชัย, ทักษญา สงาโยธิน, อัจจิมา ศุภจรยิาวัตร 

 

สุขาภิบาลอาหารและการปนเปอนอาหารของตลาดนัด ในเทศบาลตําบลสุรนารี  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 
          โดย นรา ระวาดชัย, คมอรัญ ปองนา, ณัฐนนท พระสวาง, นัฐพงษ ศิริบุญ,  
                สุรเกียรติ ออมอด, อภิวัฒน บัวประชุม 

 
การออกแบบและสรางเครื่องเก็บใบไมพวงทายรถแทรกเตอรขนาดเล็ก 
          โดย ไกรสร รวยปอม, บุญฤทธิ์ บัวระบัต,ิ ชาญณรงค ชูสุย  

 

การศึกษาผลของกกกลม และพุทธรักษาในการบําบัดน้ําเสยี กรณีศกึษาน้ําเสีย 
จากรานหมูกระทะในพ้ืนที่อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
          โดย ณัฐพร สนเผือก, วรพจน ทําเนียบ, สุรยีพร ธรรมิกพงษ,  
                วิรัญญา ดวงมาลย, กชกร นพวรรณ  

 
การตรวจสอบชนิดปลาจากผลิตภณัฑอาหารประเภทซูชิ ที่วางจําหนายในพ้ืนที่อําเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี โดยใชดีเอ็นเอบารโคด 
          โดย วิรังรอง กรินทธัญญกิจ, ชุตาภา คณุสุข, พรทิพย คนรู 

 
การผลิตเอทานอลดวยยสีตทนแรงดันออสโมติกที่คดัแยกจากผลไมในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ปรัชญา เฉลียวฉลาด, วิญู ภักด,ี เจนจิรา เนตรแสงศรี, ศิริวิมล ลาดโฮม 

 
เครื่องอัดปุยเม็ดจากทางใบปาลมสําหรับเกษตรกรรายยอย 
          โดย อัคฆพงศ สถาวรินท,ุ รอยทิศ ญาติเจรญิ, สุรพงษ  โซทอง 

 
การคัดเลือกแบคทีเรียชอบเค็มทีส่ามารถผลิตเอนไซมโปรติเอสเบื้องตนจากกะป 
          โดย พรรณวิภา แพงศรี, จิราวรรณ แกวน้ําเช้ือ 

 
การประยุกตใชเทคนิค FMEA ในงานควบคุมคุณภาพงานฐานรากอาคาร 
          โดย สุภัทร ภัทรเกียรติพงษ, อัธยากร อภินันทรัตน, ศักดา กลัดสมบัต,ิ  
                ภัทรสุดา โพธิ์ศรี, ปกาศติ ฮงทอง  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคโปสเตอร)        หนา 
 

 
การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเน้ือของเกษตรกรผูเลีย้งโคเนื้อ: กรณีศกึษากลุมเกษตรกร 
ผูเลีย้งโคเน้ือบานในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
          โดย ถาวร ฉิมเลี้ยง, พรชัย  เหลืองวาร ี

 
อิทธิพลของนํ้าตาลแมนนิทอลตอการลดการเจริญเติบโตของตนออนหวายแดงจันทบูร  
ในสภาพปลอดเช้ือ 
          โดย พรพรรณ สุขุมพินิจ 

 
การโคจรของดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และไทยคม 3 
          โดย ซูไฮมี สาแม, ฐากูร เกิดแกว, วิระภรณ ไหมทอง, กาญจนา สิริกุลรัตน 

 
การเปลีย่นแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู IL Cancri 
          โดย วราภรณ บุญทาคํา, วิระภรณ ไหมทอง 

 
อัตราสวนของเมทานอลตอน้ํามันพืชใชแลวกับสมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซล 
          โดย ภาวศุทธิ์ คติศิริกุญชร, วรนิษา อันชัน, กฤษฎา บุญชม 

 
องคประกอบวงโคจรของดาวเคราะหนอยเวสตา 
          โดย พีรวัฒน รัตนแสง, วิระภรณ ไหมทอง 

 
ประสิทธภิาพของระบบผลิตนํ้ารอนรวมกับระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยที่มีการไหลเวยีน
อากาศแบบอิสระ 
          โดย กิ่งนภา ธรรมศิริ, กฤษฎา บุญชม 

 

ประสิทธภิาพของระบบผลิตนํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานกับระบบอบแหง 
ที่มีการไหลเวียนอากาศแบบบังคบั 
          โดย นฤมล ชมภูฟ,ู กฤษฎา บุญชม 

 
การใชใบกระถินปนแหงทดแทนโปรตีนจากรําละเอียดในปลาตะเพยีนขาว 
          โดย ขวัญฤทัย อรรถวิล, เจนจิรา ชุมสริิ, สราวุธ แสงสวางโชต ิ

 
การพัฒนาการตูนแอนเิมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค 
          โดย กมลมาศ วงษใหญ, กัญชกาจ อบอุน   

 
การพัฒนาการตูนแอนเิมชัน เรื่อง ความขยัน 
          โดย เกตนสิริ  แพงเพชร, มัชฌกานต  เผาสวัสดิ ์

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือประเมินราคาการตดัเย็บผามาน กรณีศึกษา รานพีอาร
ผามาน อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 
          โดย ไพรินทร มีศร,ี ไพรชั  อุดม 

 
การพัฒนาปฏิกรณฟลมตรึงซเีควนซิ่งแบตซสําหรับกําจดัไนโตรเจนในนํ้าเสียสังเคราะห  
โดยจุลินทรียออโตโทรป 
          โดย อัณธิกา เสงี่ยมใจ, เฉลิมราช วันทวิน 

 
ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตวหนาดินในบรเิวณแหลงหญาทะเลฟนฟู  
(Halodule pinifolia), หาดเจาหลาว จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชุตาภา คุณสุข, พงษชัย ดํารงโรจนวัฒนา, สุจารี เพ็ชรคง 

 
ผลของพืชสมุนไพรวงศ Zingiberaceae ตอการควบคุมหนอนผีเสื้อใยผัก  
(Plutella  xylostella L.) 
          โดย วัชรวิทย รัศม,ี จิรพร สวัสดิการ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

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

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคโปสเตอร)        หนา 
 

 
การพัฒนาผลิตภณัฑเสนกวยเตี๋ยวจากแปงเมลด็ทุเรียน 
          โดย วริศชนม นิลนนท, กุลพร พุทธมี, จิรพร สวัสดิการ, สพุร สังขสุวรรณ 

 
การสรางเครื่องสับเปลือกมะพราวนํ้าหอมและทดสอบประสิทธภิาพการตัดวสัด ุ
          โดย เสกสรร ทาระหอม, สิทธิพงษ ตันสวัสดิ์, สมศักดิ์ คํามา, จารุวรรณ สิงหมวง 

 
ผลของการกําจดัโซเดียมซัลเฟตและไอออนของโลหะที่มีตอประสิทธภิาพการดดูความชื้น 
ของซิลิกาเจลที่เตรยีมจากเพอรไลต 
          โดย วัลยลิกา สุขสําราญ, เอกสิทธิ์ ศรีนาคา 

 
การศึกษาคุณภาพน้ําผิวดินบรเิวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย ณัฐวุฒิ จั่นทอง, อัณธิกา เสงี่ยมใจ 

 
การพัฒนาแปงตอติญาจากแปงขาวฮางงอกสําหรับผลติภณัฑเคบับไสไก 
          โดย จารุวรรณ สุขสัมผัส, ชุติมา กองจวน, นูรีน ประดับญาติ,  
               มนัญญา คําวชิระพิทักษ 

 
การศึกษากําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียรนอฟ  
สําหรับตัวอยาง 2 กลุม 
          โดย ปรียารัตน นาคสุวรรณ, ธนาภรณ สุขทั่วญาต ิ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

The Results of the Use of Creative Art Activities That Affect the Basic 
Mathematical Skills. Of Students Kindergarten 2 Loei Rajabhat University. 

ฉัตรวิไล  สุรินทร์ชมพ,ู ขวัญธิดา  ภวภูตานนท,์ นิรมล  แดงทองค า, 
วิภาภรณ์  ทองยา, สุภาวดี  สมณะคีร ี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  1.พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 70/70 2.เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฎเลย
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะ
สร้างสรรค์จ านวน  16 แผน และใช้แบบบันทึกการสังเกต  แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินแผนศิลปะสร้างสรรค์และบันทึก
หลังแผนการสอน โดยมาจัดกระท าข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ระบบเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 16 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน/สัปดาห์ 
ได้แก่ วันจันทร์และวันพุธ วันละ 30 นาที รวมระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 8 สัปดาห์ แบบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์
ก่อนและหลังจัดประสบการณ์ จ านวน 15 ข้อ 
  ผลการวิจัยพบว่า  1)ผลการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย มีผล
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  เรื่องความสามารถในการบอกรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันได้ บอกค่าจ านวนได้ 
และจ าแนกรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์       
2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การสอนในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ได้ฝึกปฏิบัติ การระบายสีรูปทรงต่างๆ การร้อยลูกปัด และการฉีกปะกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ทั้ง 3 อย่างนี้ส่งเสริมให้เด็กมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยมีแบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยจ านวน 15 ข้อ มีผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์, ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์, ปฐมวัย, อนุบาล 
 

Abstracts 
 

 This research aims. 1. Management development learning by using creative art activities, 
performance benchmark. 2. 70/70 to compare the math basic skills before and after events, creative 
arts group, the population used in this research is early childhood kindergarten. 2 year 2560 
demonstration school Loei rajabhat University number 1 classroom number 19 people the tools that 
are used in research. This time plan for the experience of creative art 16 plans and use the 
observation record interview. Creative art and plans assessment form record after the lesson plan by 
organising an action using qualitative data storage time 16 times each 2 days/week include Mondays 
and Wednesdays. 30 minutes per day. The total duration of the study, all the 8 week measure 
mathematical skills before and after the experience, the number of 15 messages. 
 The research found that 1) development plan for the experience by using creative art activities 
with early childhood math basic skills results. The ability to tell the story of the appearance that the 
same amount of value and have been told, has the same shape, which is consistent with the 
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objectives of the plans to organize a creative art experience 2) to compare the basic mathematical 
skills before and after studying early childhood creative art activities that receive instruction in 
creative art activities practice. To paint different shapes of beads and shred all creative art activities 
cover 3. Encourage children to have basic math skills by measuring random mathematical Foundation 
of early childhood are the result number 15 basic skills math higher than before the creative art 
events, statistically significant at the .01 level. 
Keywords: creative art activities, basic skills in math, early childhood, kindergarten. 
 
บทน า 

 ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศใดที่คนในชาติมีความรู้ ประเทศนั้น
ย่อมมีความเจริญรุ่งเรือง ดังน้ันประเทศต่างๆ จึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคนในชาติของตน การศึกษาคือการพัฒนา
คนให้มีความรู้ที่สามารถสร้างคนให้มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น สร้างชาติให้อยู่อย่างมีความสุขและรุ่งเรืองได้  
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2542:86) ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย
เพราะเด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่ง อนาคตของชาติจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็ก เด็กที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ มีพัฒนาการทุกด้านที่เหมาะสมกับวัยจะเป็นผู้ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นเด็กในวัยเริ่มแรกของชีวิตหรือที่เรียกว่า “เด็กปฐมวัย” คือวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี 
เป็นระยะที่ส าคัญที่สุดของชีวิตทั้งนี้เพราะพัฒนาการทุกด้านของมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ
โดยเฉพาะด้านสติปัญญาจะเจริญมากท่ีสุดในช่วงนี้   (เยาวภา เดชะคุปต์, 2542:12)  

ดังนั้น การส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในปัจจุบันจึงเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดู 
ให้การศึกษาแก่เด็กทุกด้าน โดยครอบคลุมเด็กทุกประเภทและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการอบรมเลี้ยงดู
และจัดกระบวนการการเรียนรู้ในการศึกษาระดับนี้อีกด้วย (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ , 2546) ซึ่งการจัด
การศึกษาปฐมวัยจะไม่ได้แบ่งออกเป็นรายวิชา แต่จะจัดรวมกันหรือบูรณาการเป็นหน่วยการสอน โดยมีกิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรม คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรม
เกมการศึกษา และกิจกรรมกลางแจ้ง โดยมีการก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือยึดเด็กเป็น
ศูนย์กลางจัดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความต้องการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ ทั้งระบบกาย ใจ และสมอง (บูรชัย  ศิริมหาสาคร, 2545:9) และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ครู ผู้ปกครองต้องตระหนักถึงความส าคัญของคณิตศาสตร์ ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้
เรียนรู้ เพราะทักษะทางคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและสามารถบูรณาการการสอนให้เด็กได้มีทักษะความคิด
รวบยอด การแก้ปัญหา และการคิดที่เป็นเหตุผล เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 
(สิริมณี  บรรจง, 2549:1-2)  จากการศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษาปฐมวัยและการบูรณาการสอนกิจกรรมคณิตศาสตร์ มี
ทฤษฎีพัฒนาการเชาว์ปัญญาของเพียเจท์ เชื่อว่าการเรียนรูเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุล (Equilibrium) ระหว่าง
อินทรีย์และสิ่งแวดล้อม เพียเจท์เช่ือว่าคนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมาพร้อมที่มีปฏสิัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้มและโดยธรรมชาติของ
มนุษย์เป็นผู้พร้อมท่ีจะเริ่มกระท าก่อน (Active) ต่อสิ่งแวดล้อม และถือว่ามนุษย์เรามีแนวโน้มพื้นฐาน 2 ประการ ท่ีติดตัว
มาตั้งแต่ก าเนิด คือแนวโน้มการจัดและรวบรวม (Orgnization) และแนวโน้มในการปรับตัว (Adaptation) กล่าวคือการ
จัดและรวบรวม หมายถึงการจัดและรวบรวมกระบวนการต่างๆ ภายใน เข้าเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เป็นระเบียบ และมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตราบท่ียังมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ส่วนการปรับตัวหมายถึงการปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมเพื่ออยู่ในสภาพสมดุล การปรับตัวประกอบด้วยกระบวนการ 2 อย่าง คือ 1. การซึมซับหรือดูดซึม 
(Assimilation) เป็นกระบวนการที่จะซึมซับหรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่ให้รวมเข้าอยู่ในโครงสร้างของเชาว์ปัญญา 
(Cognitive Structure) โดยจะเป็นการตีความหรือการรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม เมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
2. การปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเชาว์ปัญญาที่มี
อยู่แล้วให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ใหม่ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมใหม่          
ซ่ึงเป็นความสามารถในการปรับโครงสร้างทางปัญญา  (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2550 : 48) สอดคล้องกับทฤษฎีของ        
คลีน (Kline, 2000: 568 – 571) ได้ศึกษาความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กวัยอนุบาล    

โดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอนระดับอนุบาล พบว่า นอกจากการที่ครูจะมีส่วนในการจัดเตรียมกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์
แล้วนั้น ผู้ปกครองยังมีส่วนอย่างมากในการให้การสนับสนุนให้เวลาในการท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ร่วมกับเด็ก นอกจากนี้
ครูผู้สอนควรมีการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กวัยอนุบาลอีกด้ วย และ     
เทเลอร์ (Tayler, 1985 อ้างในนิตยา  ประพฤติกิจ, 2537:4) กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันที่
ส าคัญเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ชีวิตค้นคว้า แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้กับเด็ก และ
ต้องค านึงว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตนั้นขึ้นอยู่กับระบบพัฒนาการของเด็กด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเพ็ญจันทร์  เงียบประเสริฐ (2542:9) กล่าวว่า คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ก็คือประสบการณ์จริงทางคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจ าวันของเด็ก และกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับวัยทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้การ
จัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการอย่างดี  และมุ่งเน้นการท างานเป็นกลุ่มแบบมี
ส่วนร่วมโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้โอกาสเด็กได้สร้างความรู้  และทักษะ ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการค้นคว้าและ
แก้ปัญหาอย่างสนุกสนานมีทักษะและความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานการศึกษาที่สูงขึ้น และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ต่อไป  

จากงานวิจัยท้ัง 3 เรื่องที่กล่าวมา แสดงให้เห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์และการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ครูและผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรศึกษา และ
เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยอย่างถ่องแท้เสียก่อน  ซึ่งการศึกษาข้อมูลในการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยการสังเกตการสอนและ
สอบถามจากคุณครูประจ าชั้นและนักศึกษาฝึกสอน จึงท าให้ทราบว่า ผู้เรียนไม่สนใจ เบื่อหน่ายในการเรียนเพราะเรื่องที่
เป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ค่อนข้างยากเวลาท ากิจกรรมหรือใบงาน ผู้เรียนมักจะท าผิดและในการท าใบงานและ
กิจกรรมในครั้งต่อไป เด็กมักจะถามครูและเพื่อนจนเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองจนส่งผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
(นิตยา  ผ่านวงศ์ , สัมภาษณ์  20 มกราคม 2560)  

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ทราบปัญหาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยจึง
ศึกษาการการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเด็กจะได้
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมในห้องเรียน ฝึกให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิด โดยไม่มีข้อจ ากัดในการท ากิจกรรม ฝึก
ให้เด็กได้คิดนอกกรอบ มีจินตนาการ ให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดเกิดความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดผลผลิตหรือสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่รู้จักมาก่อน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดจากการ
รวบรวมเอาความรู้ต่างๆ ที่ได้จากประสบการณแ์ล้วรวบรวมความคิดเป็นสมมติฐาน แล้วรายงานผลที่ได้รบัจากการค้นพบ 
ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1962: อ้างถึงใน ทวีศักดิ์ แก้วทอน, 2546: 22-24) พบว่า การเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย การวาดเส้น กิจกรรม
ระบายสี กิจกรรมภาพพิมพ์ กิจกรรมการปั้น กิจกรรมสีน้ า การแสดงออกทางความคิด จินตนาการ และประสบการณ์
ของเด็กสอดคล้องกับทฤษฎีของเพียเจท์ (Piaget, อ้างถึงใน Smith, 1997 : 20) ได้พูดถึงวิธีการเรียนรู้ว่าเด็กมีการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดหรือกระบวนการมากกว่าค าตอบ โดยให้เด็กมีการริเริ่ม ความกระตือรือร้นต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเ ลี่ยงการ
ผลักดันเด็กให้เหมือนเช่นผู้ใหญ่ และให้เห็นบทบาทของครูเป็นผู้แนะแนวความรู้มากกว่าเป็นผู้บอกเด็กทุกอย่าง และ
งานวิจัยของเจษฎา มีสาระภี (เจษฎา สาระภี, 2559 : 17-19) กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะมีค่าต่อการพัฒนาเด็กท าให้เด็กมี
ความสุข จิตใจร่าเริง รู้สึกว่าตนมีค่า มีความหมาย เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก    
ฝึกการสังเกต ส ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว และยังรู้จักผ่อนคลายระบายความรู้สึกนึกคิด หรือความคับข้องใจของตนโดยผ่าน
สื่อทางศิลปะออกมา ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสื่อความเข้าใจของเด็ก รวมทั้ งส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะกิจกรรมศิลปะที่ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย เด็กได้นับจ านวน ได้รู้ค่า
จ านวนของสื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ ผลงาน จ านวนสี ที่ ใ ช้ท ากิจกรรมเป็นตัวกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนุกสนาน                   
มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมอีกด้วย จากการวิจัยดังกล่าวท าให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย และการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์และ
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา เพื่อเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ในการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 พบว่า ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีผลต่อ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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โดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอนระดับอนุบาล พบว่า นอกจากการที่ครูจะมีส่วนในการจัดเตรียมกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์
แล้วนั้น ผู้ปกครองยังมีส่วนอย่างมากในการให้การสนับสนุนให้เวลาในการท ากิจกรรมคณิตศาสตร์ร่วมกับเด็ก นอกจากนี้
ครูผู้สอนควรมีการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กวัยอนุบาลอีกด้ วย และ     
เทเลอร์ (Tayler, 1985 อ้างในนิตยา  ประพฤติกิจ, 2537:4) กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันที่
ส าคัญเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ชีวิตค้นคว้า แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้กับเด็ก และ
ต้องค านึงว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตนั้นขึ้นอยู่กับระบบพัฒนาการของเด็กด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเพ็ญจันทร์  เงียบประเสริฐ (2542:9) กล่าวว่า คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ก็คือประสบการณ์จริงทางคณิตศาสตร์
ในชีวิตประจ าวันของเด็ก และกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับวัยทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้การ
จัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการอย่างดี  และมุ่งเน้นการท างานเป็นกลุ่มแบบมี
ส่วนร่วมโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้โอกาสเด็กได้สร้างความรู้  และทักษะ ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการค้นคว้าและ
แก้ปัญหาอย่างสนุกสนานมีทักษะและความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานการศึกษาที่สูงขึ้น และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ต่อไป  

จากงานวิจัยท้ัง 3 เรื่องที่กล่าวมา แสดงให้เห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์และการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ครูและผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรศึกษา และ
เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยอย่างถ่องแท้เสียก่อน  ซึ่งการศึกษาข้อมูลในการพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยการสังเกตการสอนและ
สอบถามจากคุณครูประจ าชั้นและนักศึกษาฝึกสอน จึงท าให้ทราบว่า ผู้เรียนไม่สนใจ เบื่อหน่ายในการเรียนเพราะเรื่องที่
เป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ค่อนข้างยากเวลาท ากิจกรรมหรือใบงาน ผู้เรียนมักจะท าผิดและในการท าใบงานและ
กิจกรรมในครั้งต่อไป เด็กมักจะถามครูและเพื่อนจนเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองจนส่งผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
(นิตยา  ผ่านวงศ์ , สัมภาษณ์  20 มกราคม 2560)  

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ทราบปัญหาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยจึง
ศึกษาการการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเด็กจะได้
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมในห้องเรียน ฝึกให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิด โดยไม่มีข้อจ ากัดในการท ากิจกรรม ฝึก
ให้เด็กได้คิดนอกกรอบ มีจินตนาการ ให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดเกิดความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดผลผลิตหรือสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่รู้จักมาก่อน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดจากการ
รวบรวมเอาความรู้ต่างๆ ที่ได้จากประสบการณแ์ล้วรวบรวมความคิดเป็นสมมติฐาน แล้วรายงานผลที่ได้รบัจากการค้นพบ 
ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1962: อ้างถึงใน ทวีศักดิ์ แก้วทอน, 2546: 22-24) พบว่า การเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย การวาดเส้น กิจกรรม
ระบายสี กิจกรรมภาพพิมพ์ กิจกรรมการปั้น กิจกรรมสีน้ า การแสดงออกทางความคิด จินตนาการ และประสบการณ์
ของเด็กสอดคล้องกับทฤษฎีของเพียเจท์ (Piaget, อ้างถึงใน Smith, 1997 : 20) ได้พูดถึงวิธีการเรียนรู้ว่าเด็กมีการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดหรือกระบวนการมากกว่าค าตอบ โดยให้เด็กมีการริเริ่ม ความกระตือรือร้นต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเ ลี่ยงการ
ผลักดันเด็กให้เหมือนเช่นผู้ใหญ่ และให้เห็นบทบาทของครูเป็นผู้แนะแนวความรู้มากกว่าเป็นผู้บอกเด็กทุกอย่าง และ
งานวิจัยของเจษฎา มีสาระภี (เจษฎา สาระภี, 2559 : 17-19) กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะมีค่าต่อการพัฒนาเด็กท าให้เด็กมี
ความสุข จิตใจร่าเริง รู้สึกว่าตนมีค่า มีความหมาย เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก    
ฝึกการสังเกต ส ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว และยังรู้จักผ่อนคลายระบายความรู้สึกนึกคิด หรือความคับข้องใจของตนโดยผ่าน
สื่อทางศิลปะออกมา ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสื่อความเข้าใจของเด็ก รวมทั้ งส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะกิจกรรมศิลปะที่ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย เด็กได้นับจ านวน ได้รู้ค่า
จ านวนของสื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ ผลงาน จ านวนสี ที่ ใ ช้ท ากิจกรรมเป็นตัวกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนุกสนาน                   
มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมอีกด้วย จากการวิจัยดังกล่าวท าให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย และการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์และ
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา เพื่อเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ในการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 พบว่า ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีผลต่อ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ได้ผลดี สามารถช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์     
ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 ได้จริง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการแก้ปัญหาเรื่องการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยและ
ผู้วิจัยคาดหวังว่าหลังจากที่ได้จัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ดังกล่าวแล้วทักษะพื้นฐาน               
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยจะพัฒนาสูงขึ้น 

 
กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   
  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เด็กช่ืนชอบ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมระบายสีรูปทรง 
กิจกรรมฉีกปะ และ กิจกรรมร้อยลูกปัด เพื่อให้เด็กได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และเกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน และยังช่วยให้เด็กได้มีทักษะทางสังคมกับเพื่อนให้ห้อง ตลอดจนสอดแทรกความรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่ ม 
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ให้มากข้ึน แสดงเป็นแผนภาพประกอบแนวคิดได้ดังภาพนี้ 
 
      ตัวแปรอิสระ                                                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ    
  1. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70    
  2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์   
 
ขอบเขตของการวิจัย   
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 2/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 19 คน 
  ตัวแปรที่ศึกษา มี 2 ประเภท 
   1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์           
   2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ   
  อนุบาล หมายถึง เด็กนักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาล 2/1  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย จ านวน 19 
คน เป็นเด็กชายจ านวน 12 คน และเด็กหญิงจ านวน 7 คน 
  เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กในวัยเริ่มแรกของชีวิต คือ วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี จัดได้ว่าเป็นระยะที่ส าคัญที่สุด
ของชีวิต ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพโดยเฉพาะด้านสติปัญญา จะเจริญมากที่สุดในช่วงนี้ และพัฒนาการ 
ใดๆ ในวัยนี้จะเป็นพื้นฐานท่ีมีความส าคัญต่อพัฒนาการในช่วงอื่นๆ ของชีวิตเป็นอย่างมาก   

 

การจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ 
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ

เด็กปฐมวัย 

  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ความรู้สึกประกอบกับวัสดุและเทคนิควิธีต่างๆ เพื่อ ผลิตเป็น
ผลงานออกมา  ดังนั้นการจัดประเภทของกิจกรรมทางศิลปะควรแบ่งตามลกัษณะของผลงานท่ีให้เด็ก สร้างสรรค์เป็นหลัก 
(พีรพงศ์  กุลพิศาล, 2545)    
  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถพื้นฐานหรือทักษะเบื้องต้นที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับการสังเกต การจ าแนก รูปทรง การนับ  
  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง แนวทางการจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้ ที่สร้างและจัดประสบการณก์ารเรยีนรู ้ตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  แบบ
วัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง แบบวัดที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประเมินความสามารถทาง คณิตศาสตร์ของบุคคล  
ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพของบุคคล บุคคลนั้นจะสามารถเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ดีเพียงใด และเรียนรู้สิ่งใหม่ เป็นแบบวัด
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 เรื่อง คือ เรื่องรูปทรง การนับ และการจ าแนก โดย ใช้แบบวัดแบบปรนัย 3 ตัวเลือก
จ านวน 20 ข้อ 20 คะแนนตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน  ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างและทดลองใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์ เพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีโดยการน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างใน
สภาพจริง และใช้แบบทดสอบในการ ประเมิน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง แล้ว น าไปทดลองเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง 
เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ ก าหนด คือ 70/70 ซึ่งมีความหมายดังนี้   
   70 ตัวหน้า หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดของนักเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 70   
    70 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนที่ได้จากการประเมินพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์หลังการเรียน ของ
นักเรียนท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 70  
  ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) หมายถึง ค่าท่ีแสดงความก้าวหน้าทางการเรียนของ ผู้เรียนตาม
แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยค่าดัชนีประสิทธิผล จะต้องมีค่ามากกว่า 
0.50  การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่                  
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ความส าคัญของการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้การจัด
ประสบการณ์ต้องจัดให้ครอบคลุมประสบการณ์ที่ส าคัญที่ก าหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ ควรยืดหยุ่นให้มี
สาระที่ควรรู้ที่เด็กสนใจและสาระที่ควรเรียนรู้ตามที่ผู้สอนก าหนด เมื่อเด็กได้รับประสบการณ์ ส าคัญและเด็กท ากิจกรรม
ในแต่ละหัวเรื่องแล้วเด็กควรจะเกิดแนวคิดตามที่ได้เสนอแนะในหลักสูตร   
 
ระยะเวลา   
  การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 2 วัน คือ                  
วันจันทร์และพุธ วันละ 30 นาที รวม 16 วัน      
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
  1. เคร่ืองมือในการวิจัย เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ใน
การด าเนินการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมิน โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือแต่ละประเภท ดังนี้    
   1. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการทดลอง ประกอบด้วย     
    1.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์    
   2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดประเมิน คือ     
    1.2 แบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังเรียนการจัดประสบการณ์ 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

7

  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ความรู้สึกประกอบกับวัสดุและเทคนิควิธีต่างๆ เพื่อ ผลิตเป็น
ผลงานออกมา  ดังนั้นการจัดประเภทของกิจกรรมทางศิลปะควรแบ่งตามลกัษณะของผลงานท่ีให้เด็ก สร้างสรรค์เป็นหลัก 
(พีรพงศ์  กุลพิศาล, 2545)    
  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถพื้นฐานหรือทักษะเบื้องต้นที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับการสังเกต การจ าแนก รูปทรง การนับ  
  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง แนวทางการจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้ ที่สร้างและจัดประสบการณก์ารเรยีนรู ้ตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  แบบ
วัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง แบบวัดที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประเมินความสามารถทาง คณิตศาสตร์ของบุคคล  
ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพของบุคคล บุคคลนั้นจะสามารถเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ดีเพียงใด และเรียนรู้สิ่งใหม่ เป็นแบบวัด
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 เรื่อง คือ เรื่องรูปทรง การนับ และการจ าแนก โดย ใช้แบบวัดแบบปรนัย 3 ตัวเลือก
จ านวน 20 ข้อ 20 คะแนนตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน  ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างและทดลองใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์ เพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีโดยการน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างใน
สภาพจริง และใช้แบบทดสอบในการ ประเมิน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง แล้ว น าไปทดลองเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง 
เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ ก าหนด คือ 70/70 ซึ่งมีความหมายดังนี้   
   70 ตัวหน้า หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดของนักเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 70   
    70 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนที่ได้จากการประเมินพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์หลังการเรียน ของ
นักเรียนท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 70  
  ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) หมายถึง ค่าท่ีแสดงความก้าวหน้าทางการเรียนของ ผู้เรียนตาม
แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยค่าดัชนีประสิทธิผล จะต้องมีค่ามากกว่า 
0.50  การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่                  
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ความส าคัญของการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้การจัด
ประสบการณ์ต้องจัดให้ครอบคลุมประสบการณ์ที่ส าคัญที่ก าหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ ควรยืดหยุ่นให้มี
สาระที่ควรรู้ที่เด็กสนใจและสาระที่ควรเรียนรู้ตามที่ผู้สอนก าหนด เมื่อเด็กได้รับประสบการณ์ ส าคัญและเด็กท ากิจกรรม
ในแต่ละหัวเรื่องแล้วเด็กควรจะเกิดแนวคิดตามที่ได้เสนอแนะในหลักสูตร   
 
ระยะเวลา   
  การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 2 วัน คือ                  
วันจันทร์และพุธ วันละ 30 นาที รวม 16 วัน      
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
  1. เคร่ืองมือในการวิจัย เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ใน
การด าเนินการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมิน โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือแต่ละประเภท ดังนี้    
   1. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการทดลอง ประกอบด้วย     
    1.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์    
   2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดประเมิน คือ     
    1.2 แบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังเรียนการจัดประสบการณ์ 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

8

ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 

ขั้นตอนที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนการสร้างและหาวิธีหาคุณภาพแผนจดัประสบการณ์กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ 
  
 2. ขั้นตอนการสร้างแบบวัด    
   1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือวัดความสามารถ         
ทางคณิตศาสตร์ เช่น งานวิจัยของทวีศักดิ์ แก้วทอน (2546), คมขวัญ อ่อนบึงพร้าว (2547) เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์แบบวัดทางคณิตศาสตร์    
   2. สร้างแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์จ านวน 1 ชุด ดังนี้        
    ชุดที่ 1 แบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ จ านวน 15 ข้อ    
   3. น าแบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาและสอดคล้องกับจุดประสงค์ คือ     
    1) ผศ.ดร.วัชรี ร่วมคิด ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     
    2) ผศ.อุบล ผลจันทร์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
    3) ดร. อนุภูมิ ค ายัง  อาจารย์ประจ ารายวิชา 
   4. ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญโดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ 2 ใน 3 
ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญได้แนะน าให้แก้ไข ดังนี้     
    4.1 ปรับปรุงภาพในข้อสอบให้ชัดเจนขึ้น     
    4.2 ไม่ควรใส่ค าช้ีแจง เพราะไม่เหมาะสมกับวัยของเด็ก    

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและเอกสารงานวิจัย 

ศึกษาแผนการจดัประสบการณ ์

เลือกกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค ์

สร้างแผนการจัดประสบการณ ์

ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข 

แผนการจดัประสบการณส์มบรูณ ์

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

   5. น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ทดสอบเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 19 คน ที่ศึกษาอยู่ใน 
ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต าบลเมือง อ า เภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อหาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยค านวณจากสูตร KR-20 (Kuder Richardson – 20) ดังตาราง 1 
 
ตาราง 3 ค่าความยาก (p) อ านาจจ าแนก (r) และความเช่ือมั่นของแบบทดสอบที่ผ่านการพิจารณาคดัเลือก 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

 

เนื้อหา 

 

 

 

 

     

คณิตศาสตร์
แสนสนุก 

ความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร ์

(รูปทรง , จ านวนนับ , 
การจ าแนก) 
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4 

 

0.21 - 0.84 

 

0.26 - 0.48 

 

0.211 

 
  การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นักเรียนช้ันอนุบาล 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความมุ่งหมายเฉพาะดังนี้ 1.พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และมีสมมติฐาน คือ เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์หลังจากได้รับการ
จัดประสบการณ์โดยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต าบลเมืองเลย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 19 คน   
  เครื่องมือท่ีผู้วิจัยใช้ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง และ 
เครื่องมือท่ีใช้วัดประเมิน โดยมีรายละเอยีดและเครื่องมือแต่ละประเภท ดังนี้     
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการทดลอง คือ     
   1.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์    
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดประเมิน คือ     
   2.1 แบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัย ก่อนและหลังเรียนการจัด ประสบการณ์ ซึ่งมีความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.211  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการด าเนินการทดลองที่มีตัวแปรอิสระตัวแปรเดียว 
(Single – independent variable) โดยใช้แผนแบบก่อนการทดลอง (Pre – experimental design) แบบศึกษากลุ่ม
เดียว วัดก่อนและหลังเรียน (One – group pretest – posttest design) โดยก่อนเรียน ผู้วิจัยจะให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณติศาสตรก์่อน แล้วจึงด าเนินการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เมื่อเสร็จ
สิ้นกระบวนการสอน ผู้วิจัยจะท าการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบวัด ความสามารถฉบับ
เดิม แล้วรวมคะแนนการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Observation) – หลังเรียน (Post Observation) น ามาวิเคราะห์
ค่าพารามิเตอร์   
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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   5. น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ทดสอบเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 19 คน ที่ศึกษาอยู่ใน 
ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต าบลเมือง อ า เภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อหาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยค านวณจากสูตร KR-20 (Kuder Richardson – 20) ดังตาราง 1 
 
ตาราง 3 ค่าความยาก (p) อ านาจจ าแนก (r) และความเช่ือมั่นของแบบทดสอบที่ผ่านการพิจารณาคดัเลือก 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

 

เนื้อหา 

 

 

 

 

     

คณิตศาสตร์
แสนสนุก 

ความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร ์

(รูปทรง , จ านวนนับ , 
การจ าแนก) 

 

15 

 

4 

 

0.21 - 0.84 

 

0.26 - 0.48 

 

0.211 

 
  การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นักเรียนช้ันอนุบาล 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความมุ่งหมายเฉพาะดังนี้ 1.พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และมีสมมติฐาน คือ เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์หลังจากได้รับการ
จัดประสบการณ์โดยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต าบลเมืองเลย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 19 คน   
  เครื่องมือท่ีผู้วิจัยใช้ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง และ 
เครื่องมือท่ีใช้วัดประเมิน โดยมีรายละเอยีดและเครื่องมือแต่ละประเภท ดังนี้     
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการทดลอง คือ     
   1.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์    
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดประเมิน คือ     
   2.1 แบบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวัย ก่อนและหลังเรียนการจัด ประสบการณ์ ซึ่งมีความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.211  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการด าเนินการทดลองที่มีตัวแปรอิสระตัวแปรเดียว 
(Single – independent variable) โดยใช้แผนแบบก่อนการทดลอง (Pre – experimental design) แบบศึกษากลุ่ม
เดียว วัดก่อนและหลังเรียน (One – group pretest – posttest design) โดยก่อนเรียน ผู้วิจัยจะให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณติศาสตรก์่อน แล้วจึงด าเนินการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เมื่อเสร็จ
สิ้นกระบวนการสอน ผู้วิจัยจะท าการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบวัด ความสามารถฉบับ
เดิม แล้วรวมคะแนนการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Observation) – หลังเรียน (Post Observation) น ามาวิเคราะห์
ค่าพารามิเตอร์   
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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สรุปผล   
  ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สามารถสรุปผลวิจัยได้ดังนี้  
  นักเรียนช้ันอนุบาล 2 มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังจากได้รับการจัดประสบการณ์โดยกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์   
 
อภิปรายผลการวิจัย    
  จากงานวิจัย เรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้    

หลังจากน าแผนการจัดประสบการณ์ไปจัดกิจกรรมกับนักเรียนช้ันอนุบาล สังเกตได้ว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมดี เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ของกิจกรรมและสามารถน าไปสอนได้จริงและส่งเสริมพัฒนาการแต่ละ
ด้านของเด็กให้เป็นไปตามคุณลักษณะตามวัยซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนที่เขียนขึ้น ซึ่ งหลังจากการจัดกิจกรรม ได้
ท าการเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน โดยท าการทดสอบ ด้วยข้อสอบจ านวน 15 ข้อ ซึ่งได้ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง 
ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพบว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 9.37 (                ค่าเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 14.58 

(                 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงค่าการกระจายของคะแนนที่นักเรียนมีความสามารถท าการทดสอบได้       
เป็นส่วนมาก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผู้เรียนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้      
เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากแผนการจัดประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ  
ทั้งในส่วนของเนื้อหา การใช้ภาษา และกิจกรรมท่ีจัดไว้ในแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จะช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ เกิดความรู้ความเข้าใจและตั้งใจในเรื่องที่เรียน ทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ 
เช่น กิจกรรมระบายสี กิจกรรมฉีกปะกระดาษ กิจกรรมร้อยลูกปัด บรรยากาศการ จัดประสบการณ์ภายในห้องเรียน     
จึงเต็มไปด้วยความสนุกสนานและท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จากความร่ วมมือของผู้เรียน 
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนากิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และได้น าเสนอผลงานของตนเองหน้าช้ันเรียน ก็จะช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ส่งเสริมพัฒนาการในด้าน ร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ทั้งยังส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น ได้แก่ รูปทรงต่างๆ  จ านวนนับ และการจ าแนก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักด์ิ แก้วทอน (2546: 22-24) ที่ และชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์  (2543: 25-27) ท าให้เด็ก  
ได้ฝึกการใช้จินตนาการอย่างอิสระ ซึ่งจะมีผลให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ท าให้เด็กได้แสดงออกถึงสิ่งที่ตนคิด
และรู้สึกโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ ยังไม่สามารถสื่อสารทางตัวอักษรได้ดีท าให้เด็กรักการท างานและมีความภาคภูมิใจ      
ในตนเอง เมื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของเด็กแต่ละช้ินเสร็จสิ้นลง เด็กจะรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของเขามาก ท าให้
กระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานช้ินใหม่ต่อไปช่วยฝึกความประณีตและสมาธิเพราะในขณะที่เด็กพยายามควบคุมมือ        
ให้สามารถวาดระบายสี หรือประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จนั้นต้องใช้ความตั้งใจ ความพยายามและใช้สมาธิที่แน่วแน่
มั่นคงตามวุฒิภาวะของเด็กแต่ละวัย และ คมขวัญ อ่อนบึงพร้าว (2550 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์      
เพื่อการ เรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมและจ าแนกรายทักษะมีค่าเฉลี่ ยสูงขึ้นและอยู่ในระดับดี        
เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองมีคะแนนความสามารถทางทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ แคทลียา จักขุจันทร์ (2556 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังการทดลอง      
เด็กกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปด้านเวลาและด้านเรขาคณิตสูงกว่า ก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 2) หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนของความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ด้านแบบรูป ด้านเวลาและด้านเรขาคณิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
ที่ระดับ .01 จงรัก อ่วมมีเพียร (2547 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย    

หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสื่อผสมโดยรวมและจ าแนกรายด้านอยู่ในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง
พบว่าสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01   
 จากเหตุผลที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลังการเรียนค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน เพื่อส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ครูควรจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างอิสระ ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ทั้งยังให้ผู้เรียน
เกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เพ่ิมขึ้น   
 
ข้อเสนอแนะ   
  เรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย น าไปสู่ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  
  ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้   
   1. ผู้สอนควรศึกษารายละเอียดทุกขั้นตอนของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์                     
ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อว่าจะได้พัฒนาให้ตรงตามหลักสูตรบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
และตอบสนองการเรียนการอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   2. ทักษะทางคณิตศาสตร์จะได้รับการพัฒนาก็ต่อเมื่อมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและจับช่วงเวลา                
ในการท ากิจกรรมที่สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม   
   3. ในการจัดกิจกรรมหน่วยต่างๆ ควรจัดกิจกรรมในหน่วยที่ใกล้ตัวเด็กเพื่อปรับตัวในการใช้ ชีวิตประจ าวัน
และต่อยอดประสบการณ์เดิมของเด็ก  
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป   
   1. จากวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียว วัดก่อน – หลังการทดลอง (one group 
pretest posttest design) ในครั้งต่อไป ควรใช้การทดลองแบบศึกษาโดยการสุ่มสองกลุ่มวัดก่อน -หลังการทดลอง 
(Randomized pretest posttest Control Group Design) เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นทั้งภายในกลุ่มและ     
ระหว่างกลุ่ม   
   2. ควรเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรร์ะหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์กับกจิกรรม
อื่นๆ เช่น กิจกรรมปั้นกระดาษ กิจกรรมศลิปะแบบบูรณาการ  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

11

หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสื่อผสมโดยรวมและจ าแนกรายด้านอยู่ในระดับดี และเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง
พบว่าสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01   
 จากเหตุผลที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลังการเรียนค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน เพื่อส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ครูควรจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างอิสระ ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ทั้งยังให้ผู้เรียน
เกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เพ่ิมขึ้น   
 
ข้อเสนอแนะ   
  เรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันอนุบาล 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย น าไปสู่ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  
  ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้   
   1. ผู้สอนควรศึกษารายละเอียดทุกขั้นตอนของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์                     
ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อว่าจะได้พัฒนาให้ตรงตามหลักสูตรบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
และตอบสนองการเรียนการอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   2. ทักษะทางคณิตศาสตร์จะได้รับการพัฒนาก็ต่อเมื่อมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและจับช่วงเวลา                
ในการท ากิจกรรมที่สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม   
   3. ในการจัดกิจกรรมหน่วยต่างๆ ควรจัดกิจกรรมในหน่วยที่ใกล้ตัวเด็กเพื่อปรับตัวในการใช้ ชีวิตประจ าวัน
และต่อยอดประสบการณ์เดิมของเด็ก  
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป   
   1. จากวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียว วัดก่อน – หลังการทดลอง (one group 
pretest posttest design) ในครั้งต่อไป ควรใช้การทดลองแบบศึกษาโดยการสุ่มสองกลุ่มวัดก่อน -หลังการทดลอง 
(Randomized pretest posttest Control Group Design) เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นทั้งภายในกลุ่มและ     
ระหว่างกลุ่ม   
   2. ควรเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรร์ะหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์กับกจิกรรม
อื่นๆ เช่น กิจกรรมปั้นกระดาษ กิจกรรมศลิปะแบบบูรณาการ  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

 โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

The Development of History Learning Activities 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 of Prathomsuksa 6 Students. 

วินัย  สว่างเรือง 
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) จังหวัดจันทบุรี  

  
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น   
เมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการ       
สืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80          
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง   
ภูมิปัญญาท้องถิน่เมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่าง   
ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ภาคเรียนที่ 2                       
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 25 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1) แบบส ารวจความต้องการของท้องถิ่นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  
1 ชุด 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 7 ชุด 3) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 จ านวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้  ใช้เวลา 21ช่ัวโมง 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ 5) 
แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

 โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

The Development of History Learning Activities 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 of Prathomsuksa 6 Students. 

วินัย  สว่างเรือง 
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) จังหวัดจันทบุรี  

  
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น   
เมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการ       
สืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80          
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง   
ภูมิปัญญาท้องถิน่เมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่าง   
ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) ภาคเรียนที่ 2                       
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 25 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1) แบบส ารวจความต้องการของท้องถิ่นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  
1 ชุด 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 7 ชุด 3) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 จ านวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้  ใช้เวลา 21ช่ัวโมง 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ 5) 
แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

14

2 
 
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นชนิดประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent  Samples) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 พบว่า ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมมีความต้องการ อยู่ในระดับมาก  
2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 81.91/83.09 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 3) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,  เทคนิคการสืบเสาะ   
หาความรู,้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
 

Abstract   
 

   The purposes of this research were to ; 1) study the basic information and requirements of the 
history learning activities 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 of Prathomsuksa 6 students 2) develop and find the efficiency of the history 
learning activities packages for local wisdom in Khlung  Town Based on Philosophy of Sufficiency Economy 
in Social Study, Religion and Culture Group Based on Philosophy of Sufficiency Economy in Social Study, 
Religion and Culture Group by using the inquiry process to develop the analytical thinking abilities of 
Prathomsuksa 6 students based on the standard criteria 80/80 3) compare the learning achievement and 
analytical thinking of Prathomsuksa 6 students before and after using the history learning activities 
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 of 
Prathomsuksa 6 students 4) study the satisfaction of Prathomsuksa 6 students after using the history 
learning activities 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.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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post achievement test about local wisdom in Khlung Town Based on Philosophy of Sufficiency Economy 
5) a thirty items pre and post ability test of analytical thinking about local wisdom in Khlung Town Based 
on Philosophy of Sufficiency Economy 6) a ten items with 5 rating scale of  satisfaction questionnaire. The 
data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and  t-test. 
   The results were as follows ; 1)The requirements to the history learning activities 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 of Prathomsuksa 6 
students was at the high level. 2) The history learning activities 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 of Prathomsuksa 6 students had an efficiency of 
81.91/83.09 which was higher than the criteria set at 80/80. 3)The learning achievement and analytical 
thinking abilities of Prathomsuksa 6 students  after learning through the history learning activities 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 was higher than 
before  learning statistically significant different at the .05 level. 4)The satisfaction of Prathomsuksa 6 
toward the history learning activities 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 was at the highest level. 
Keywords: Learning Activities Packages, The Local Wisdom in Khlung Town Based on Philosophy of 
Sufficiency Economy, The Inquiry Process, The Analytical Thinking Abilities 
 
บทน า 
  การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการ
อบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2542 : 2) กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลจะประสบความส าเร็จได้เมื่อการเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องของการรู้จักคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการการจัดการเรียนรู้ให้บังเกิดแก่ผู้เรียนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง เ กิดความ
เชื่อมั่น สนใจใฝ่รู้สามารถคิดวิเคราะห์หาเหตุผล สืบค้นหาความจริงของชีวิต เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นทรัพยากร   
ที่ส าคัญของชาติฉลาดรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546 : 1)  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ให้ความส าคัญและกล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบัญญัติไว้ใน
หลายมาตรา สรุปได้ดังน้ี มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึก และส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย มาตรา 23 บัญญัติว่าการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญา
ไทย มาตรา 27 บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดหลักสูตรแกนกลางของประเทศขึ้น และให้
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าท่ี จัดท าสาระของหลักสูตร ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรา 57 บัญญัติว่า ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดม
ทรัพยากรบุคคลในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542 : 1- 30)  
 การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
จะมีความสามารถในด้านอื่นๆ เหนือกว่าบุคคลอื่นๆ ทั้งทางด้านสติปัญญาและการด าเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์เป็นพ้ืนฐานของ
การคิดทั้งมวลเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่ส าคัญ คือการสังเกต การเปรียบเทียบ             
การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจ าแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุปเชิง
เหตุผล การศึกษาหลักการ การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ การตั้งสมมุติฐานที่มีผลมาจากการศึกษาค้นคว้าและการ
ตัดสินใจในสิ่งต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจด้วยเหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็นทักษะการคิดระดับสูง ที่เป็น
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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post achievement test about local wisdom in Khlung Town Based on Philosophy of Sufficiency Economy 
5) a thirty items pre and post ability test of analytical thinking about local wisdom in Khlung Town Based 
on Philosophy of Sufficiency Economy 6) a ten items with 5 rating scale of  satisfaction questionnaire. The 
data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and  t-test. 
   The results were as follows ; 1)The requirements to the history learning activities 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 of Prathomsuksa 6 
students was at the high level. 2) The history learning activities 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 of Prathomsuksa 6 students had an efficiency of 
81.91/83.09 which was higher than the criteria set at 80/80. 3)The learning achievement and analytical 
thinking abilities of Prathomsuksa 6 students  after learning through the history learning activities 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 was higher than 
before  learning statistically significant different at the .05 level. 4)The satisfaction of Prathomsuksa 6 
toward the history learning activities 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 was at the highest level. 
Keywords: Learning Activities Packages, The Local Wisdom in Khlung Town Based on Philosophy of 
Sufficiency Economy, The Inquiry Process, The Analytical Thinking Abilities 
 
บทน า 
  การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการ
อบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2542 : 2) กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลจะประสบความส าเร็จได้เมื่อการเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องของการรู้จักคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการการจัดการเรียนรู้ให้บังเกิดแก่ผู้เรียนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง เ กิดความ
เชื่อมั่น สนใจใฝ่รู้สามารถคิดวิเคราะห์หาเหตุผล สืบค้นหาความจริงของชีวิต เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นทรัพยากร   
ที่ส าคัญของชาติฉลาดรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546 : 1)  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ให้ความส าคัญและกล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบัญญัติไว้ใน
หลายมาตรา สรุปได้ดังนี้ มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึก และส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย มาตรา 23 บัญญัติว่าการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญา
ไทย มาตรา 27 บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดหลักสูตรแกนกลางของประเทศขึ้น และให้
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าท่ี จัดท าสาระของหลักสูตร ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรา 57 บัญญัติว่า ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดม
ทรัพยากรบุคคลในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542 : 1- 30)  
 การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
จะมีความสามารถในด้านอื่นๆ เหนือกว่าบุคคลอื่นๆ ทั้งทางด้านสติปัญญาและการด าเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์เป็นพ้ืนฐานของ
การคิดทั้งมวลเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่ส าคัญ คือการสังเกต การเปรียบเทียบ             
การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจ าแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุปเชิง
เหตุผล การศึกษาหลักการ การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ การตั้งสมมุติฐานที่มีผลมาจากการศึกษาค้นคว้าและการ
ตัดสินใจในสิ่งต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจด้วยเหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็นทักษะการคิดระดับสูง ที่เป็น



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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องค์ประกอบส าคัญของกระบวนการคิดทั้งมวล ท้ังการคิดวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551 : 48) 
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ และ
ศักยภาพมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข จากกระแสการ
ปฏิรูปในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดการศึกษา 
คือ การท าให้บุคคลมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพราะการคิดวิเคราะห์ช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ขณะเดียวกันการวิเคราะห์ก็เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการเ รียนรู้ของคน ท าให้สามารถเรียนรู้  และเข้าใจความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน รวมทั้งท าให้เกิดความเข้าใจ    
ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงควรใช้การสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการคิ ดและพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และยังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้น     
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 2-3) สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 พ.ศ . 2554 ระดับการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 9 ได้เสนอแนะว่าครูควรจัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เข้าถึง ใช้ประโยชน์จากสื่อของจริง
และแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและธรรมชาติ โดยการบูรณาการการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     
ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ตลอดจนทักษะ การมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน ครูควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
รวมทั้งใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อสามารถจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
มากขึ้น ควรใช้วิธีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และการวัดทักษะการคิดด้วย (โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑, 2554 : 31) 
และพบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ได้ค่าเฉลี่ยด้านการคิดวิเคราะห์ต่ าสุด (ฆนัท  ธาตุทอง, 2554 : ค าน า) สอดคล้องกับการ
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบแยกตามสาระการเรียนรู้ปรากฏว่า สาระประวัติศาสตร์
ระดับประเทศได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.09 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) คะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 46.27 ซึ่ง            
ต่ ากว่าทุกสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นสาระการเรียนรู้  ที่โรงเรียนควรเร่ง
พัฒนาเนื่องจากคะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ (โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑, 2558 : 2) ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในวิชาประวัติศาสตร์ควรน าเทคนิคและวิธีการสอนที่ส่งเสริมการคิดมาพัฒนาความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์แก่นักเรียนและ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 การน ากลยุทธ์การสอน หรือเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแนวทางหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการ หรือ
แนวทาง (Approach) ที่จะท าให้ผู้เรียนได้มาซึ่งองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่มาจากการ
ส ารวจตรวจสอบ (investigation) อาจเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการสังเกต การส ารวจหรือการ
ทดลองตามสถานการณ์ที่เผชิญโดยเริ่มจากการตั้งค าถาม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อน าไปสู่การส ารวจ 
ค้นคว้าและหาค าตอบ การตั้งค าถามจึงเป็นหัวใจของการสืบเสาะหาความรู้ จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล  เป็นหลักฐานหรือประจักษ์
พยานอ้างอิง จึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วน แม่นย า ท้ังนี้ต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เหตุผลในการอธิบาย     
ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญขององค์ความรู้ที่ได้แล้วเช่ือมโยงค าอธิบายไปสู่องค์ความรู้นั้น นอกจากนี้ผู้เรียนจะต้องมีการ
สื่อสารองค์ความรู้ไปยังผู้อื่นอย่างมีเหตุผล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ หรือหาข้อมูล
เพิ่มเติม(ประมวล  ศิริผันแก้ว, 2551 : 1-2) โดยที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 : 219 - 220)    
ได้เสนอแนะขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ แบ่งออกเป็น  5 ขั้นตอน ได้แก่    
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนด้วยเหตุการณ์ ที่เช่ือมโยงกับความรู้เดิม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างค าถามหรือ
ก าหนดประเด็นที่จะศึกษาค้นคว้า ขั้นที่ 2 ส ารวจและค้นคว้า เป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ขั้นท่ี 3 อธิบายและ     
ลงข้อสรุป เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ข้ันท่ี 4 ขยายความรู้ เป็นการน า         
องค์ความรู้ที่ได้มาเช่ือมโยงกับความรู้เดิม หรือแนวคิด ที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม และขั้นท่ี 5 ประเมินผล เป็นการประเมินการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ และน าไปสู่การประยุกต์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องต่อไป   
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 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพนั้น เนื้อหาสาระที่นักเรียนได้เรียนรู้
จะต้องมีความเหมาะสม และใช้วิธีการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สามารถพัฒนานักเรียนได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้งเนื้อหาที่ปรากฏในชุดกิจกรรมที่เช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
จะเป็นประโยชน์และมีความหมายต่อนักเรียนในการท าความเข้าใจ และน าไปใช้ได้อย่างมีคุณค่าเกิดความรัก  ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงอย่างยั่งยืนประกอบกับผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑                   
(บุรวิทยาคาร) ได้พบปัญหาว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดที่ร้อยละ 60       
โดยพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.60 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,             
2557 : 2) ในปีการศึกษา 2558 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.55 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2558 : 2)               
ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ดังกล่าว ปรากฏว่าผลคะแนนเฉลี่ยได้ลดลงทั้ง 2 ปี 
ได้สะท้อนให้เห็นว่าจะต้องมีความพยายามให้มากยิ่งขึ้นในการจัดการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของนักเรียนให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้และปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรของสถานศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา 2554 ได้เพิ่มเติมสาระท้องถิ่น โดยการบูรณาการกับ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปัญหาที่พบคือ เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระท้องถิ่น นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเล่าหรืออธิบาย
เรื่องราวในท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรม ประเพณี หรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนได้ เป็นเหตุให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทยของนักเรียนอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 
โดยปีการศึกษา 2557 เฉลี่ยร้อยละ 69.53 และปีการศึกษา 2558 เฉลี่ยร้อยละ 70.44 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้             
ที่ร้อยละ 75 (ฝ่ายวิชาการ, 2559 : 4)  ผู้วิจัยจึงได้เกิดความตระหนักและความจ าเป็นที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ               
และมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนเป็นส าคัญ 
 จากเหตุผลการศึกษาดังกลา่วผู้วิจัยจึงสนใจสรา้งและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อให้เป็นสื่อ        
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนานักเรียน ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

   1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น          
เมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิค          
การสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 ตามเกณฑ์ 80/80 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วย         
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน  
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โดยใช้เทคนิค                      
การสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพนั้น เนื้อหาสาระที่นักเรียนได้เรียนรู้
จะต้องมีความเหมาะสม และใช้วิธีการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สามารถพัฒนานักเรียนได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้งเนื้อหาที่ปรากฏในชุดกิจกรรมที่เช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
จะเป็นประโยชน์และมีความหมายต่อนักเรียนในการท าความเข้าใจ และน าไปใช้ได้อย่างมีคุณค่าเกิดความรัก  ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงอย่างยั่งยืนประกอบกับผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑                   
(บุรวิทยาคาร) ได้พบปัญหาว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดที่ร้อยละ 60       
โดยพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.60 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,             
2557 : 2) ในปีการศึกษา 2558 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.55 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2558 : 2)               
ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ดังกล่าว ปรากฏว่าผลคะแนนเฉลี่ยได้ลดลงทั้ง 2 ปี 
ได้สะท้อนให้เห็นว่าจะต้องมีความพยายามให้มากยิ่งขึ้นในการจัดการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของนักเรียนให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้และปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรของสถานศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา 2554 ได้เพิ่มเติมสาระท้องถิ่น โดยการบูรณาการกับ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปัญหาที่พบคือ เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระท้องถิ่น นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเล่าหรืออธิบาย
เรื่องราวในท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรม ประเพณี หรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนได้ เป็นเหตุให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทยของนักเรียนอยู่ระดับค่อนข้างต่ า 
โดยปีการศึกษา 2557 เฉลี่ยร้อยละ 69.53 และปีการศึกษา 2558 เฉลี่ยร้อยละ 70.44 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้             
ท่ีร้อยละ 75 (ฝ่ายวิชาการ, 2559 : 4)  ผู้วิจัยจึงได้เกิดความตระหนักและความจ าเป็นที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ               
และมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนเป็นส าคัญ 
 จากเหตุผลการศึกษาดังกลา่วผู้วิจัยจึงสนใจสรา้งและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิค 
การสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อให้เป็นสื่อ        
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนานักเรียน ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

   1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น          
เมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิค          
การสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 ตามเกณฑ์ 80/80 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วย         
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน  
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โดยใช้เทคนิค                      
การสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ (R1) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม (D1) ข้ันตอนที่ 3 การวิจัยน านวัตกรรมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย (R2) และขั้นตอนท่ี 4 พัฒนาประเมินผลและ
ปรับปรุงนวัตกรรม (D2) (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2555 : 239) โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยศึกษาข้อมลูพื้นฐานและความต้องการ (Research : R1) 
     ในขั้นตอนนี้เปน็การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องจากหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระเบียบวิธีและการออกแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) 
ของมาเรียม นิลพันธุ์ (2555 : 239-245) แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดกิจกรรม  เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการคิดวิเคราะห์ และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (การออกแบบและพัฒนา) (Development : D1) 
  ในขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้      
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีการสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพ 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย Development : R1 (น าไปใช้จริง) (Implement) 
  ในขั้นตอนนี้เป็นการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เมืองขลุง ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างจริง 
 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา Development : D1 (ประเมินและปรับปรุง) (Evaluation) 
  ในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการ                      
สืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ทั้งนี้
ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า                
ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก   

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 81.91/83.09 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80   

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้                 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความ
ต้องการของผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก  
 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 81.91/83.09    
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง     
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหา
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า                  
ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน รวมถึงประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอขลุง เห็นความส าคัญและต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเมืองขลุง ส่งเสริมให้นักเรียน มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ และนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
กิจกรรมจริง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา  ค าหล้า (2550 : 397) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วิถีชีวิตของคนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมจากการเผชิญสถานการณ์จริง และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ได้จากเนื้อหาสาระในชุดกิจกรรม  
 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ (E1 / E2)  เท่ากับ 81.91 / 83.09 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ท่ี 80 / 80 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น               
เมืองขลุง โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความแตกต่างจากการเรียนรู้แบบ
ปกติที่ใช้แบบเรียน หรือใช้เทคนิคการสอนแบบบรรยาย ประกอบกับชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และมีค าแนะน าให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามจึงท าให้สะดวกต่อการเรียนด้วยตนเอง เนื้อหาสาระได้
แบ่งเป็นเรื่องย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เรียงล าดับต่อเนื่องกัน และมีความสมบูรณ์
ในตัวเอง ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้ในแต่ละเรื่องตามความสามารถและประสบการณ์เดิม และช่วยให้พัฒนาความก้าวหน้าใน
การเรียนได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถรับรู้
ประสบการณ์จริง จากสถานการณ์ใกล้ตัว ซึ่งเป็นการเสริมแรงในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความ
ต้องการของผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก  
 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 81.91/83.09    
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง     
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหา
ความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้
เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า                  
ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน รวมถึงประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอขลุง เห็นความส าคัญและต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเมืองขลุง ส่งเสริมให้นักเรียน มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ และนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
กิจกรรมจริง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา  ค าหล้า (2550 : 397) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วิถีชีวิตของคนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมจากการเผชิญสถานการณ์จริง และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ได้จากเนื้อหาสาระในชุดกิจกรรม  
 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ (E1 / E2)  เท่ากับ 81.91 / 83.09 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ท่ี 80 / 80 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น               
เมืองขลุง โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความแตกต่างจากการเรียนรู้แบบ
ปกติที่ใช้แบบเรียน หรือใช้เทคนิคการสอนแบบบรรยาย ประกอบกับชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และมีค าแนะน าให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามจึงท าให้สะดวกต่อการเรียนด้วยตนเอง เนื้อหาสาระได้
แบ่งเป็นเรื่องย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เรียงล าดับต่อเนื่องกัน และมีความสมบูรณ์
ในตัวเอง ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้ในแต่ละเรื่องตามความสามารถและประสบการณ์เดิม และช่วยให้พัฒนาความก้าวหน้าใน
การเรียนได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถรับรู้
ประสบการณ์จริง จากสถานการณ์ใกล้ตัว ซึ่งเป็นการเสริมแรงในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ข้อเสนอแนะ 
  1. ในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์               
ทุกขั้นตอนซึ่งจะท าให้การจัดการเรียนรู้นั้นบรรลุผลตามเป้าหมายสูงสุด   
 2. การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ดังนั้นครูผู้สอน
ต้องรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัด และ
ศักยภาพของผู้เรียน   
 
เอกสารอ้างอิง 
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ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านล าดวน จังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. 
(หลักสูตรและการสอน). นนทบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ขนิษฐา ค าหล้า. (2550). ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เร่ือง 
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ขนิษฐา   ค าหล้า (2550 : 397) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง วิถีชีวิตของคนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัย พบว่า           
ชุดกิจกรรม ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 อาจเนื่องจากชุดกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
จากการเผชิญสถานการณ์จริง นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ได้จากเนื้อหาสาระในชุดกิจกรรม  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
เมืองขลุง โดยใช้เทคนิคการการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น ได้มีส่วนช่วยใน
การพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญาให้กับผู้เรียน โดยส่งเสริมการค้นพบความรู้ แก้ปัญหาด้วยตนเอง ช่วยให้จดจ าความรู้ได้นาน 
และสามารถถ่ายโอนความรู้ได้ และการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ได้เช่ือมโยงเนื้อหาสาระเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ช่วยพัฒนามโนทัศน์แก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเช่ือมั่นในการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ 
และแก้ปัญหาด้วยตนเองจากการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรง ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาที่สามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้การที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและจดจ าได้ดี นอกจากนี้
การที่ผู้เรียนค้นพบกระบวนการเรียนรู้ และท างานอย่างมีขั้นตอน ได้ฝึกปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ จะท าให้เป็นผู้ที่คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ที่เผชิญอย่างมี เหตุผล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกระแส  มิฆะเนตร (2546 : 96 - 97) ได้ศึกษาวิจยัเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเนื่องจาก กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นกิจกรรม    
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีการตั้งค าถามให้คิดวิเคราะห์ จากหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจจากประเด็นที่ศึกษา               
มีการเช่ือมโยงความรู้เดิม รู้จักเลือกใช้ทักษะ และวิธีการเรียนรู้ ในการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ความรู้ที่ได้ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง และการเรียนรู้ต่อไป ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง     
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะ                   
หาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง โดยใช้เทคนิค        
การสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ                  
ใช้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนต่อสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ มีความมั่นใจในการเรียนรู้ และ
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉันทนา  สัตย์ซื่อ (2552 : 52 - 53) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อม รอบ ๆ ตัว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว อาจเนื่องจาก การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ                
สืบเสาะหาความรู้ ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และด าเนินการแสวงหาความรู้ สรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษา และน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน                              
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และส่งเสริมความรู้สึกที่เป็นอิสระในการสืบค้นข้อมูลอย่าง
เป็นระบบด้วยตนเอง  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ข้อเสนอแนะ 
  1. ในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์               
ทุกขั้นตอนซึ่งจะท าให้การจัดการเรียนรู้นั้นบรรลุผลตามเป้าหมายสูงสุด   
 2. การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองขลุง ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ดังนั้นครูผู้สอน
ต้องรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัด และ
ศักยภาพของผู้เรียน   
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 
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การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา วิชาการบริหารการตลาด  
ภาคการศึกษาท่ี 2/2559มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี

Study of Factors Affecting Student Attendance Marketing Management  
Semester 2 2/59 Thepsatri Rajabhat University 

ณิชชา อ่อนอุดม 
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา และศึกษาสาเหตุท่ีทําให้
นักศึกษามาเข้าเรียนหรือไม่มาเรียนในรายวิชาการบริหารการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
และนําข้อมูลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไปกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีเรียนในรายวิชาการบริหารการตลาด จํานวน 30คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาการบริหาร
การตลาด จํานวนแบบสอบถาม 30 ชุด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา วิชาการบริหารการตลาด ท่ีมีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก 4 อันดับแรก คือ 1) ลักษณะสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน 2) สุขภาพจิตของนักศึกษา 
3) ความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน และ 4) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพ่ือน ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนได้นําผลการวิจัยไป
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
คําสําคัญ:การศึกษา, การเข้าชั้นเรียน, การบริหารการตลาด 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research werestudy factors and reasons that affect students' attendance 
to study the course of marketing management of not the second semester 2016 at ThepsatriRajabhat 
University. After finding the results of the study, they will be were to improve the management of 
teaching and learning procedure. The samples were 30 management and business computer science 
students. The sampling teachings is a purposive sampling technique. The instruments used employed 
was the questionnaire. Data were analyzed by percentage, mean and standard deviation.  
 The findings revealed that the factors and reasons which affect the student’s attendance 
at the high level were; classroom environment and learning materials; mental health of students; the 
confidence in teacher and the relationships between students and friends respectively. 
Keywords:education,Attendance, Marketing Management
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บทนํา 
 ชั้นเรียนมีความสําคัญ เปรียบเสมือนบ้านที่สองของนักศึกษา นักศึกษาจะใช้เวลาอยู่ในชั้นเรียนประมาณวันละ 
5-6 ชั่วโมง อิทธิพลของชั้นเรียนจึงมีมากพอที่จะปลูกฝังลักษณะของเด็กให้เป็นแบบท่ีต้องการได้ เช่น ให้เป็นตัวของ
ตัวเอง ให้สามารถทํางานเป็นหมู่คณะได้ดี ให้ชอบแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ให้มีความรับผิดชอบ ให้รู้จักคิดวิเคราะห์ 
ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะนิสัยดังประสงค์ และมีความรู้สึกอบอุ่นสบายใจในการอยู่ในชั้นเรียนผู้สอนจึงควร
คํานึงถึงหลักการจัดชั้นเรียนคือ การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ และการจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาในชั้นเรียน
ให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้ และเพื่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพของประเทศชาติต่อไป (ปราณี สาระจิตต์ (2537:อ้างอิงจาก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 47) 
 ผู้สอนหลายคนอาจจะเคยประสบกับปัญหาสิ่งท่ีพบบ่อยในชั้นเรียนคือความเบื่อหน่ายต่อการเรียนหลับใน
ห้องเรียน และเล่นโทรศัพท์มือถือในห้องเรียนนักศึกษาบางคนอาจจะไม่ชอบอาจารย์ผู้สอน เรียนไม่รู้เรื่อง ไม่มีความสุข
กับการเรียนในวิชานั้นๆ หรืออาจมีปัญหากับเพื่อนร่วมห้อง คําตอบหนึ่งท่ีสามารถอธิบายได้คือคนเราแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันในด้านต่างๆเช่นความสนใจความสามารถความพร้อมและความต้องการและสิ่งที่สําคัญคือคนเราแต่ละคน
เรียนรู้ไม่เหมือนกันบางคนเรียนรู้ได้รวดเร็วในเรื่องหนึ่งแต่เรียนรู้ได้ช้าในอีกเรื่องหนึ่งนอกจากนั้นในเรื่องของความสนใจ
และความต้องการของผู้เรียนนั้นมีความสําคัญมากกับการเรียนรู้ของแต่ละคนโดยอาจจะมองย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่า
มีบางสิ่งบางอย่างที่เราเรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องมีคนสอนหรือต้องมานั่งเรียนในห้องเรียนนั่นคือเราเรียนรู้ได้เองจากความ
สนใจส่วนตัวหรือเรียนรู้ได้จากความต้องการของเราเพราะเรารักและสนใจท่ีจะเรียนรู้สิ่งนั้นโดยไม่ต้องมีใครมาบอกหรือ
มาสั่งให้เรียนถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีปัญหาเกิดข้ึนเราก็จะแสวงหาวิธีการแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเราเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ
จะเห็นว่าถ้าผู้สอนจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและทําให้ผู้เรียนเห็น
ความสําคัญและเกิดความสนใจในเนื้อหาที่สอนจะทําให้ผู้เรียนมีความชอบและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองนอกเหนือจากการสอนในห้องเรียน 
 ในความเป็นจริงบรรยากาศการเรียนการสอนที่เราเคยสัมผัสหรือเคยเรียนนั้นไม่ได้จัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลมากนักอาจจะเป็นเพราะว่ามีจํานวนนักเรียนมากข้ึน (หนึ่งห้องมีนักเรียน
ประมาณ30 – 50คนแถมในบางวิชามีการรวมห้องจํานวนนักศึกษาก็จะเพิ่มข้ึนเป็น70 – 100คน)โอกาสท่ีผู้สอนเองจะเข้า
ไปสัมผัสกับผู้เรียนเพื่อตอบสนองความต้องการรายบุคคลมีน้อยลงอีกท้ังการเรียนการสอนโดยมีผู้สอนเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้เป็นวิธีท่ีง่ายต่อการสอนจึงเป็นเทคนิคท่ีนิยมนํามาใช้สอนคือ ผู้สอนจะยืนอยู่หน้าชั้นเรียนสอนเนื้อหาสิ่งเดียวกันใน
เวลาเดียวกันต่อนักศึกษาจํานวนมากและส่วนใหญ่ก็จะตั้งความหวังไว้ว่าทุกคนจะต้องเรียนได้เท่าๆกันซ่ึงขัดกับหลัก
จิตวิทยาว่าด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีคนแต่ละคนมีความสนใจความสามารถความถนัดและมีวิธีเรียนรู้ท่ีแตกต่าง
กัน 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้เรียนแต่ละคนจะรับความรู้ท่ีถ่ายทอดได้ไม่เท่ากันการสอนโดยยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลางเพียง
อย่างเดียวจะไม่ตอบสนองความแตกต่างรายบุคคลได้ครบท้ังหมดจึงทําให้ผู้เรียนบางส่วนเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยาก
เรียนและเกิดพฤติกรรมต่างๆที่ผู้สอนคิดว่าเป็นปัญหา 
 จากความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เข้าชั้นเรียนของนักศึกษา วิชาการบริหารการตลาด ภาคเรียนท่ี 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยใช้
แบบสอบถาม เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง และหาวิธีท่ีจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียน และเข้าชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้นักศึกษามาเข้าเรียนหรือไม่มาเรียนในรายวิชาการบริหารการตลาด ภาคเรียนที่ 
2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 2.เพื่อศึกษาถึงสาเหตุท่ีทําให้นักศึกษามาเข้าเรียนหรือไม่มาเรียนในรายวิชาการบริหารการตลาด ภาคเรียนที่ 
2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนําข้อมูลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป 
 
 



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

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

24

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาในวิชาการบริหารการตลาด ในภาคเรียนท่ี 2/2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กําหนดขอบเขตและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 1.1ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา การบริหารการตลาด ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีเรียนในรายวิชา การ
บริหารการตลาด จํานวน 30 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน ตัวแปรตาม 
ได้แก่ การเข้าชั้นเรียนวิชาการบริหารการตลาด 
 1.2 เครื่องที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ซ่ึงมี 2 ส่วน คือ 
       ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการบริหาร
การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจํานวน 2 ข้อ  
      ส่วนที่ 2 คือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิชาการบริหารการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 10 ข้อ 
 1.3การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาการบริหารการตลาด ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบริหารการตลาด ประจําภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 30 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างและแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาท้ังหมด 30 คน 
 1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  - การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 1 คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าร้อยละ  
 - การวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าชั้นเรียน
ท้ัง 10 ข้อ วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด โดยแบ่ง
ช่วงเท่ากัน ซ่ึงคะแนนสูงสุดเท่ากับ 5 และคะแนนต่ําสุดเท่ากับ 1 เพ่ือให้ได้ลักษณะเกณฑ์ เป็นแบบการแจกแจงปกติ 
     ระดับความคิดเห็นปรับระดับคะแนนได้ ดังนี้ 
   ระดับความคิดเห็น    ระดับค่าเฉลี่ย 
        มากท่ีสุด    4.21 – 5.00 
        มาก     3.41 – 4.20 
        ปานกลาง    2.61 – 3.40 
        น้อย     1.81 – 2.60 
        น้อยที่สุด    1.00 – 1.80 
 1.5 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
     1) ค่าร้อยละ (Percentage)  
      2) ค่าเฉลี่ย ( ) 
     3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ และการเข้าชั้นเรียน โดยการแจกแจง
ความถ่ีและการหาค่าร้อยละ ดังนี้ 
 
 

ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา 
 

ตัวแปร จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   - ชาย 
   - หญิง 
                         รวม 

 
14 
16 
30 

 
46.67 
53.33 
100.0 

2. การเข้าชั้นเรียน 
   - ต่ํากว่า 5 คร้ัง 
   - 6 – 10 คร้ัง 
   - 10 ครั้งขึ้นไป 
                         รวม 

 
0 
8 
22 
30 

 
0.0 

26.67 
73.33 
100.0 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การบริหารการตลาด ภาค
เรียนท่ี 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.33 เป็นเพศชาย จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 และการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี
จํานวนเข้าเรียนมากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 นักศึกษาที่เข้าเรียนอยู่ระหว่าง 6-10 ครั้ง 
มีจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการบริหารการตลาด ในภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการบริหารการตลาด ในภาคเรียนท่ี 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน S.D. แปลผล ลําดับที่ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.33 0.547 ปานกลาง 7 
2. ลักษณะสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน 3.70 0.794 มาก 1 
3. ความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน 3.50 0.731 มาก 3 
4. สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในระหว่างการเรียน
ในชั้นเรียน

3.27 0.450 ปานกลาง 9 

5. สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพ่ือน 3.43 0.679 มาก 4 
6. สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 3.40 0.563 ปานกลาง 5 
7. ความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษา 3.37 0.490 ปานกลาง 6 
8. การเดินทางมามหาวิทยาลัย 2.57 0.858 น้อย 10 
9. สุขภาพจิตของนักศึกษา 3.53 0.681 มาก 2 
10. ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักศึกษา 3.30 0.535 ปานกลาง 8 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา วิชาการบริหาร
การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าชั้น
เรียนที่นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมาก ตามลําดับของค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือลักษณะสภาพแวดล้อมของ



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

25

ผลการวิจัย 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ และการเข้าชั้นเรียน โดยการแจกแจง
ความถ่ีและการหาค่าร้อยละ ดังนี้ 
 
 

ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา 
 

ตัวแปร จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ 
   - ชาย 
   - หญิง 
                         รวม 

 
14 
16 
30 

 
46.67 
53.33 
100.0 

2. การเข้าชั้นเรียน 
   - ต่ํากว่า 5 คร้ัง 
   - 6 – 10 คร้ัง 
   - 10 ครั้งขึ้นไป 
                         รวม 

 
0 
8 
22 
30 

 
0.0 

26.67 
73.33 
100.0 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การบริหารการตลาด ภาค
เรียนท่ี 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.33 เป็นเพศชาย จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 และการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี
จํานวนเข้าเรียนมากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 นักศึกษาที่เข้าเรียนอยู่ระหว่าง 6-10 ครั้ง 
มีจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการบริหารการตลาด ในภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการบริหารการตลาด ในภาคเรียนท่ี 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน S.D. แปลผล ลําดับที่ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.33 0.547 ปานกลาง 7 
2. ลักษณะสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน 3.70 0.794 มาก 1 
3. ความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน 3.50 0.731 มาก 3 
4. สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในระหว่างการเรียน
ในชั้นเรียน

3.27 0.450 ปานกลาง 9 

5. สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพ่ือน 3.43 0.679 มาก 4 
6. สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 3.40 0.563 ปานกลาง 5 
7. ความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษา 3.37 0.490 ปานกลาง 6 
8. การเดินทางมามหาวิทยาลัย 2.57 0.858 น้อย 10 
9. สุขภาพจิตของนักศึกษา 3.53 0.681 มาก 2 
10. ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักศึกษา 3.30 0.535 ปานกลาง 8 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา วิชาการบริหาร
การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าชั้น
เรียนที่นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมาก ตามลําดับของค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือลักษณะสภาพแวดล้อมของ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ห้องเรียน ( =3.70) สุขภาพจิตของนักศึกษา ( =3.53) ความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน ( =3.50) และ สัมพันธภาพ
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในระหว่างการเรียนในขั้นเรียน ( =3.27)
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนที่นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ตามลําดับของค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย คือ สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ( =3.40)ความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษา ( =3.37)ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ( =3.33) ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักศึกษา ( =3.30) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา
กับเพื่อน  ( =3.27) และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นในระดับน้อย คือ การเดินทางมา
มหาวิทยาลัย ( =2.57) 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการ
บริหารการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชาการบริหารการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวนทั้งสิ้น 30 คน เป็นเพศหญิง จํานวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และเป็นเพศชาย จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาการบริหารการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจํานวนทั้งสิ้น 30 คน ส่วนใหญ่มีจํานวน
เข้าเรียนมากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 นักศึกษาท่ีเข้าเรียนอยู่ระหว่าง 6-10 ครั้ง มี
จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการบริหาร
การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีมีความคิดเห็นในระดับมาก เรียงตามอันดับได้ดังนี้ คือ
ลักษณะสภาพแวดล้อมของห้องเรียน มีคะแนนเป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ สุขภาพจิตของนักศึกษามีคะแนนเป็นอันดับ 2
รองลงมา คือ ความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนเป็นอันดับ 3 และ สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนในขั้นเรียน เป็นอันดับ 4
 4. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการบริหาร
การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีมีความคิดเห็นระดับปานกลาง เรียงตามอันดับจากปัจจัย
ท้ังหมด ได้ดังนี้ คือ สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักศึกษา และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน เป็นปัจจัยท่ีส่งผลเป็น
อันดับท่ี 5, 6, 7, 8 และ 9 ตามลําดับ
 5. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการบริหาร
การตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ท่ีมีความคิดเห็นระดับน้อย คือ การเดินทางมามหาวิทยาลัย 
มีคะแนนเป็นอันดับสุดท้าย 
 อภิปรายผล
 พิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการ
บริหารการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในแต่ละประเด็นดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชั้นเรียนในระดับปานกลาง เนื่องจาก รายวิชาการบริหาร
การตลาดเป็นกลุ่มวิชาแกน ซ่ึงมีการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา ทําให้โอกาสในการลงทะเบียนเรียนและสอบมี
มากกว่า 1 ครั้งในปีการศึกษา และระบบการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของมหาวิทยาลัย ถ้านักศึกษาได้ผลการ
เรียน Eไม่นํามาคิดเฉลี่ยสะสม ทําให้นักศึกษาไม่มุ่งหวังเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากเท่าไหร่นัก ส่งผลให้ปัจจัยในข้อนี้
อยู่ในอันดับท่ี 7 จาก 10 อันดับ (จารุทัศน์  สันติสิริสมบูรณ์, 2556) 
 2. ลักษณะสภาพแวดล้อมของห้องเรียน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าชั้นเรียนในระดับมาก เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีนักศึกษาจํานวนมาก และอยู่ในระหว่างดําเนินการสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ ซ่ึงยังไม่เสร็จ
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

27

สมบูรณ์ อุปกรณ์ภายในห้องเรียนจึงยังไม่พร้อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ Projector เครื่องฉายภาพทึบแสง รวมไปถึงยัง
ไม่ได้ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ อยู่ในขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงใช้เวลาอีกนานพอสมควรจึงส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของ
นักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะมีคะแนนมาเป็นอันดับ 1สอดคล้องกับงานวิจัยของ อริสรา อัครพิสิฐ (2558) ได้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษารายวิชา 130-216 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
พบว่า สภาพแวดล้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก เป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน
ท่ีดีท่ีทางมหาวิทยาลัยควรจัดหาให้แก่นักศึกษารวมถึงบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดีอีกด้วย 
 3. ความเชื่อมั่นที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าเรียนในระดับมาก นักศึกษาให้คะแนนมาเป็น
อันดับท่ี 3 รองจากเรื่องสุขภาพจิตของนักศึกษา จากการสอบถามนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนในวิชานี้ พบว่า อาจารย์ผู้สอน
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชากับวิชาอ่ืนๆ ได้ และอาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนและงานวิจัย 
รวมไปถึงอาจารย์ผู้สอนสามารถอธิบายได้เข้าใจง่าย ชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างดี (จารุทัศน์  
สันติสิริสมบูรณ์, 2556)
 4. สัมพันธ์ภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในระหว่างการเรียนในชั้นเรียน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าเรียนใน
ระดับปานกลาง และมีคะแนนเป็นอันดับรองสุดท้ายจาการสอบถามนักศึกษา พบว่าวิชาการบริหารการตลาด เป็นวิชาที่อยู่
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ซ่ึงนักศึกษาได้อยู่ชั้นปีท่ี 3 แล้ว จึงมีความคุ้นเคยกับอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างดี ประกอบกับ
อาจารย์ผู้สอนยังเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอีกด้วย ปัจจัยนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าชั้น
เรียนของนักศึกษาเท่าใดนัก (จารุทัศน์  สันติสิริสมบูรณ์, 2556) 
 5. สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าชั้นเรียนในระดับมาก เพราะนักศึกษาท้ังหมด
ท่ีเข้าเรียนในวิชาการบริหารการตลาดนี้ มี 2 สาขาวิชา จึงมีความสัมพันธ์กันเพื่อสาขาเดียวกันเท่านั้น และพื้นฐานทางความรู้
ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างมาก จึงทําให้การเรียนของนักศึกษาไม่เกาะกลุ่มกัน ปัจจัยนี้จึงส่งผลต่อการเข้าชั้น
เรียนของนักศึกษา โดยถูกจัดให้อยู่ในอันดับท่ี 4 จาก 10อันดับ 
 6. สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชั้นเรียนในระดับปานกลาง และมีคะแนนเป็น
ลําดับท่ี 5 จาก 10 อันดับ การที่นักศึกษามีความเห็นว่าปัจจัยนี้มีไม่ค่อยส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนนั้น เนื่องจากอัตราค่าหน่วย
กิตและค่าบํารุงการศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไม่แพงมากนัก เป็นหลักสูตรเหมาจ่ายตลอดภาคการศึกษา เพราะเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐ และสามารถผ่อนผันค่าหน่วยกิตได้ ทําให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ และยัง
สามารถทํางานไปด้วยเรียนควบคู่ไปด้วยได้อีกด้วย
 7. ความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษา เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าชั้นเรียนในระดับปานกลาง เพราะวิชาการ
บริหารการตลาด เป็นวิชาที่อาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการกลุ่ม มีการแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันทํางานใน
แต่ละสัปดาห์ตามหัวข้อของแผนการเรียน และนักศึกษาก็สามารถรับผิดชอบต่องานที่สั่งได้เป็นอย่างดี ปัจจัยน้ีจึงไม่ค่อย
ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา โดยถูกจัดให้อยู่ในอันดับท่ี 6 จาก 10 อันดับ
 8. การเดินทางมามหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนในระดับน้อย มีคะแนนมาเป็นอันดับ
สุดท้าย เนื่องจาก นักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีเรียนวิชานี้ มีท่ีอยู่อาศัยใกล้กับมหาวิทยาลัยและการเดินทางมามหาวิทยาลัยก็มี
ความสะดวก มีรับส่งประจําทาง และบางคนมีรถส่วนตัว ปัจจัยนี้จึงไม่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา
 9. สุขภาพจิตของนักศึกษา เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนในระดับมาก มีคะแนนมาเป็นอันดับ 2 จาก 10 
อันดับ จากการสอบถามนักศึกษาเป็นรายบุคคล พบว่า นักศึกษามีความวิตกกังวลในเรื่องของผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
เพราะกลัวว่าจะมีคะแนนไม่เพียงพอในการลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไป บางคนมีปัญหาส่วนตัว บางคนมีปัญหา
ครอบครัว บางคนมีความเครียดเรื่องความรัก บางคนติดเทคโนโลยี ชอบใช้ชีวิตอยู่ในโลกโซเซียล ซ่ึงทําให้ปัจจัยนี้ส่งผล
ต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาเป็นอย่างมากซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์ (2555) ได้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษากระบวนวิชา ENV3301 มลภาวะอากาศ 
เสียง และการควบคุม ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 พบว่า นักศึกษากําลังมีอายุอยู่ในช่วงวัยกึ่งเด็กกึ่งผู้ใหญ่ และ
ต้องเดินทางมาศึกษาต่อโดยอยู่หอพักท่ีไม่มีผู้ปกครองควบคุม แนะนํา การปรับตัวต่อสถานการณ์ท่ีต้องอาศัย
ประสบการณ์บางครั้งอาจนําพาตนเองไปในทางที่ไม่ถูกต้องจึงต้องปกปิดปัญหาต่อผู้ปกครองทําให้สุขภาพจิตถดถอย 
ซึมเศร้า และไม่อยากพบผู้คน ซ่ึงส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา มีคะแนนเป็นอันดับท่ี 3 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 10. ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักศึกษา เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าชั้นเรียนในระดับปานกลาง
และมีคะแนนเป็นลําดับท่ี 8 จาก 10 อันดับ เนื่องจากผู้ปกครองนักศึกษาส่วนใหญ่มองว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีช่วยทําให้
การสื่อสารคล่องตัวและสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถติดตามและทราบได้ว่านักศึกษาอยู่ท่ีไหน ทําอะไรอยู่ และมีความไว้ใจ
ในตัวบุตรหลานของตนเองค่อนข้างสูง ปัจจัยนี้จึงไม่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการบริหารการตลาด ในภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้วิจัยได้แนวคิดท่ี
จะเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
 1. มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพราะเป็นปัจจัยท่ีส่งผลมาเป็นอันดับแรกท่ีนักศึกษาให้ความสําคัญ รวมไปถึงอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน เพราะมีผลต่อความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเป็นอย่างมาก
  2. ควรมีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเข้มแข็ง ท้ังนี้จากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของ
นักศึกษาอันดับต้นๆ ด้านสุขภาพจิตของนักศึกษา และความเชื่อม่ันต่ออาจารย์ผู้สอน ซ่ึงทั้งสองปัจจัยมีความสัมพันธ์กัน 
โดยทั่วไปแล้วนักศึกษามักจะมีความคาดหวังในเรื่องของการเรียนการสอน อาจทําให้เกิดความกดดันต่อตัวนักศึกษาและ
ส่งผลต่อสุขภาพจิต ทําให้เกิดความภาวะถดถอย ไม่อยากเข้าชั้นเรียน ซ่ึงหากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีคอยสังเกตพฤติกรรม
การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาแล้วจะช่วยลดปัญหาจากปัจจัยท้ัง 2 ปัจจัยนี้ได้ และยังช่วยลดปัญหาการย้ายคณะเรียนของ
นักศึกษา การมีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาควรกระทําให้เป็นรูปธรรม อาจารย์ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
จะต้องสร้างความคุ้นเคย สร้างความเชื่อมั่นและความเป็นกันเองกับนักศึกษา เพราะนอกจากจะให้คําปรึกษาปัญหาทั้ง
ด้านการเรียนและปัญหาด้านสังคมแล้ว ยังต้องทําหน้าท่ีชักจูงให้นักศึกษาประพฤติตนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อที่จะ
เป็นกําลังสําคัญของประเทศต่อไป

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการสัมภาษณ์นักศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีละเอียดมากข้ึนถึงปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาเข้าเรียนรายวิชาอื่นๆ 

2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา
การบริหารการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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รายงานสืบเนื่องจาก
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เร่ือง บรรยากาศ  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
The computer assisted instruction development in science  

subject group on earth change in atmosphere for Mathayomsuksa I students 
กนกนุช เหล่าทองสาร 

โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุร ี
 

บทคัดย่อ 
 

 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) พัฒนา
สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) หาประสิทธิผลของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรูบ้ทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติ  (5) ประเมิน
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 60  คน เป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน โดยกลุ่มทดลองใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ และกลุ่มควบคุมใช้
วิธีการสอนแบบปกติเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 8 เรื่อง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) แบบประเมินระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการใช้การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (%), ค่าเฉลี่ย ( X ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ), ค่าที (t-test) แบบ Dependent และค่าที (t-test) แบบ 
Independent 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.27/82.17 สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 
 2. ประสิทธิผลของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มีค่าเท่ากับ 0.6703 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6703 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.03 
 3. การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน         
สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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Abstract 
 

 The computer assisted instruction development in science subject group on earth change in 
atmosphere for Mathayomsuksa I students. The purpose were 1) develop a computer assisted instruction 
was efficiency for 80/80 2) Effectiveness index of students by using computer assisted instruction 3) 
compared achievement between before and after of students that learning by computer assisted 
instruction 4) effectiveness index of computer assisted instruction 5) satisfaction of  students to computer 
assisted instruction. The sample were Mathayomsuksa I students in the 2nd semester on 2016 
TedsabanmuangChanthaburi I school, MuangChanthaburi, Chanthaburi Province 30 students by simple 
random sampling. The sample group was used the computer assisted instruction in science subject group 
on earth change in atmosphere and controlled group was used ordinary teaching. The research tools and 
quality testing were 1) the computer assisted instruction development in science subject group on earth 
change in atmosphere for Mathayomsuksa I students 8 unit 2) achievement tests 3) satisfaction test for 
the computer assisted instruction development in science subject group on earth change in atmosphere 
for Mathayomsuksa I students. Statistic was percentage, x, standard deviation (S.D.), Dependent t-test and 
independent t-test. 
 The research was found: 

 1) The computer assisted instruction development efficiency were 84.27/82.17 morethan 
standard efficiency 80/80. 

 2) Effectiveness index of students using by computer assisted instruction was 0.6703 which 
increase 0.6703 or 67.03% 

 3) Achievement of students that using by computer assisted instruction after learning higher 
than before on significant at .01level. 

 4) The comparison of the achievement of the study by using computer assisted instruction 
was higher than ordinary teaching significant at .01 level. 

 5) Satisfaction of students using by computer assisted instruction was good ( X  = 4.13) 
Keywords: computer assisted instruction, science subject group, atmosphere, Mathayomsuksa Istudents. 
 

บทน า 
 การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนาบุคคลของประเทศให้มีคุณภาพมีการพัฒนาทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจสังคม และบุคลิกภาพซ่ึงการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551       
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนที่เป็นก าลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตส านึกในการเป็น
พลเมืองไทย และเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ            
บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2551 : 3) จาก
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆเข้ามาช่วยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 9 ที่กล่าวว่าเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษารัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาแบบเรียนต าราหนังสือทางวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้สร้างและผู้ใช้เทคโนโลยีการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและ
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ทักษะในการสร้างรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553 : 22-23)  
 การจัดสภาพการศึกษาในปัจจุบันโรงเรียนจึงต้องมีการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เท่าทัน
สถานการณ์โลก ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้ คุณธรรมมี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2542 : 5) โดยการจัดการเรียนการสอนจะต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางค านึงถึงความเเตกต่างระหว่างบุคคลและ
ค านึงถึงวิธีเรียนรู้ ผู้เรียนต้องศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีคุณภาพมีโอกาสในการเรียนรู้ และเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม มีความสะดวกที่จะเรียนรู้มีความสุข และมีความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองในทุกเวลา
ทุกสถานท่ีในสภาพแวดล้อมที่เรียกว่า“สังคมแห่งการเรียนรู้” แนวทางในการเรียนรู้ที่สามารถท าได้วิธีหนึ่งคือ การพัฒนาสื่อ
การเรียนให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และศักยภาพของผู้เรียนเพราะสื่อการเรียนรู้ เป็น
ตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ
เนื้อหาความรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ สื่อการเรียนการสอน จึงมีบทบาทส าคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง ต่อการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยเน้นให้ใช้สื่อใกล้ตัวที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งสังคมโลกในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไร้
พรมแดน การใช้สื่อประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทขึ้นด้วย (กรมวิชาการ, 2545 : 165) 
 ปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา พบว่า มีการน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษามากขึ้น นักการศึกษาได้คิดค้นวิธีการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์มาใช้สอนในเน้ือหาวิชาต่างๆ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) ซึ่งเป็น
บทเรียนที่มีคุณสมบัติ และความสามารถในการน าเสนอด้านเนื้อหาต่างๆเมื่อมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อการสอน จะท า
ให้การเรียนการสอนมีการโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิหลังการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา โดยลักษณะของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองจะเร็วหรือช้าตามความสามารถของแต่ละบุคคล        
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลายๆกรอบ (Frames) แต่ละกรอบจะมีเนื้อหาเรียงไว้มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามล าดับโดยมีส่วน
ที่ผู้เรียนจะต้องตอบสนองด้วยการเขียนค าตอบซึ่งอาจอยู่ในรูปของการเติมค าในช่องว่างเลือกค าตอบและมีส่วนที่เป็นเฉลย
ค าตอบที่ถูกต้องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยภาพกราฟิก และเสียงเป็นส่วนช่วยสร้างบรรยากาศ          
ให้บทเรียนสื่อความเข้าใจจากนามธรรมเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานที่ได้เรียนรู้เนื่องจาก มีการ
โต้ตอบทันทีจากคอมพิวเตอร์ส่งผลโดยตรง (พิชิตทีอุปมา, 2551 : 108) 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จากคะแนน O-Net พิจารณาร้อยละของค่าเฉลี่ย
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556-2557 พบว่า ปีการศึกษา 2556 ระดับประเทศได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
37.95 ระดับสังกัดได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.30 ระดับจังหวัดได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.12 และระดับโรงเรียนได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 35.98 ส่วนปีการศึกษา 2557 ระดับประเทศได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.62 ระดับสังกัดได้คะแนน เฉลี่ยร้อยละ 
36.07 ระดับจังหวัดได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.33 และระดับโรงเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.14 ผลการประเมินใน
ระดับประเทศสูงขึ้น แต่ผลการประเมินในระดับโรงเรียนต่ าลง นอกจากนี้ผลการประเมินตามความสามารถด้านสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีค่าต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ย และจากผลการประเมินพบว่า คะแนน O-Net ในวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยลดลงและอยู่
ในเกณฑ์ต่ า โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง พลังงาน และสาระการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ามาก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเรียนวิทยาศาสตร์ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่นักเรียนต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก เป็นการสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปลายช่วงช้ันที่ 3 ว่ายัง
ไม่น่าพอใจ ควรหาทางสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เริ่มต้นในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 ให้มาก 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับ
นักเรียนระดับช่วงช้ันที่ 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งเรื่อง บรรยากาศ เป็นเนื้อหาที่อยู่ในสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 



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

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เป็นเรื่องที่นักเรียนเข้าใจยากเนื้อหาสลับซับซ้อนขาดการเรียนรู้จากสภาพจริงประกอบกับครูขาดการใช้สื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่
เสริมหลักสูตรเนื่องจากมีราคาแพงจึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอีกท้ังยังไม่สามารถ
ชักจูงให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมองเห็นภาพพจน์และเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
สื่อท่ีเป็นรูปธรรมให้มากที่สุดโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะช่วยกระตุ้นความสนใจและความเอาใจใส่ต่อบทเรียน
ของนักเรียนมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล
เป็นการช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ให้มากขึ้นท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนตลอดจนจะเป็นการ
เน้นย้ าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพื่อให้การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
บรรลุเจตนารมณ์ของหลักสูตร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 2. เพื่อหาประสิทธิผลของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับการสอนแบบปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 5. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าการสอนแบบปกติ 
 5. นักเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อการเรยีนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาทดลองครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จ านวน 180 คน  
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 60  คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random 
Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม ต่อมาใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random Sampling) โดยวิธีการ    
จับสลากห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 30 คน โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ 
 กลุ่มควบคุม เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
 1. สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 8 เรื่องที่ใช้จัดการเรียนการสอนคู่กับ
แผนการจัดการเรียนรู้ และคู่มือการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 8 แผน มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
  เรื่องที่ 1 องค์ประกอบและการแบ่งช้ันบรรยากาศ เวลา 3 ช่ัวโมง 
  เรื่องที่ 2 อุณหภูมิของอากาศ เวลา 3 ช่ัวโมง 
  เรื่องที่ 3 ความช้ืนของอากาศ เวลา 2 ช่ัวโมง 
  เรื่องที่ 4 ความกดอากาศ เวลา 2 ช่ัวโมง 
  เรื่องที่ 5 เมฆและฝน เวลา 3 ช่ัวโมง 
  เรื่องที่ 6 ลมและพายุ เวลา 3 ช่ัวโมง 
  เรื่องที ่7 การพยากรณ์อากาศ เวลา 3 ช่ัวโมง 
  เรื่องที ่8 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก เวลา 3 ช่ัวโมง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 6 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ที่ผ่านการคัดเลือกจากแบบทดสอบ จ านวน 60 ข้อ 
 3. แบบประเมินระดับความพึงพอใจ เกี่ยวกับการใช้การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ช้ีแจงให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทราบถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
และปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 2. ด าเนินการจัดห้องเรียน โดยผู้วิจัยได้จับสลากห้องเรียน เพื่อก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง (Random 
Selection) ได้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลองส าหรับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการเรียนรู้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ 
และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุมส าหรับจัดการเรียนรู้ โดยใช้การสอนแบบปกติ 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เนื้อหาเดียวกัน โดยกลุ่มทดลอง    
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวน            
การเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และกลุ่มควบคุมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ ใช้เวลาเรียนกลุ่มละ 24 ช่ัวโมงโดยแยกวิธีด าเนินการวิจัยของวิธีการสอน 2 วิธี ดังนี ้
  3.1  การสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 
6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดังนี้  
   3.1.1  ทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง ก่อนด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกคะแนน 
   3.1.2  ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์             
ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
    3.1.2.1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    3.1.2.2  ขั้นสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
    3.1.2.3  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล 
   3.1.3 หลังจากเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง บรรยากาศ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ หลังจากเรียนจบ บันทึกคะแนน  
   3.1.4  น าคะแนนไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  3.2  การสอนปกติ 
   3.2.1 ทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น     
เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง ก่อนด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกคะแนน 
   3.2.2  ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยได้วิเคราะห์ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง บรรยากาศ โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
    3.2.2.1  ขั้นที ่1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    3.2.2.2  ขั้นที ่2  ขั้นสอน 
    3.2.2.3  ขั้นที ่3  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล 
   3.2.3 หลังจากเรียนตามแผนเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง บรรยากาศ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจหลังจากเรียนจบ บันทึกคะแนน 
 4.  เมื่อได้ผลคะแนนหลังเรียนของทั้ง 2 กลุ่มแล้ว ผู้วิจัยน าคะแนนมาเปรียบเทียบ เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของทั้ง 2 กลุ่ม 
 5.  น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ          
เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 6.  ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่ เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                 
โดยใช้แบบประเมินระดับความพึงพอใจเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 7.  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. กรอกคะแนนลงในแบบกรอกรหัส (Coding Form) แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อ 
  2.1 หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยน าคะแนนนักเรียน   
ทุกคนที่ได้จากการท ากิจกรรมในระหว่างเรียนแต่ละชุดมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ เทียบกับคะแนนจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของนักเรียน
ทุกคนรวมกันแล้วหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) ตามเกณฑ์มาตรฐานการหา
ประสิทธิภาพ 
  2.2 วิเคราะห์หาประสิทธิผลของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วโดยใช้
สูตร t-test แบบ Dependent 
  2.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การสอนแบบปกติ                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อที่ผ่านการคัดเลือกแล้วโดยใช้สูตร t-test แบบ 
Dependent 
  2.5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1กับการ
สอนแบบปกติ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วโดยใช้สูตร t-test แบบ 
Independent 
  2.6 วิเคราะห์หาค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินระดับ
ความพึงพอใจเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
ผลการวิจัย 
 1.  สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.27/82.17 สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 
 2.  ประสิทธิผลของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มีค่าเท่ากับ 0.6703 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6703 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.03 
 3.  การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อการเรยีนรูบ้ทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 
 4.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 5.  นักเรียนมีระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.13) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.27/82.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 แสดงให้เห็นว่า สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้วิจัย
พัฒนาข้ึน จ านวน 8 เรื่อง เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเป็ นไปตาม
สมมติฐานของการศึกษาวิจัย และสอดคล้องกับ เผชิญ กิจระการ (2546 : 46 - 51) ที่กล่าวโดยสรุปว่า การค านวณหา
ประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน เป็นผลรวมของการหาคุณภาพทั้งเชิงปริมาณที่แสดงเป็นตัวเลข และเชิงคุณภาพที่แสดง



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ดังนั้น ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน จึงเป็นองค์รวมของประสิทธิภาพในความหมายของการ
ท าสิ่งที่ถูก และสอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 123-124) ท่ีกล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถใช้
เทคนิคท่ีดึงดูดความสนใจได้หลายๆ เทคนิคและสามารถกระท ากิจกรรมที่ซับซ้อนได้ ค านวณได้อย่างแม่นย า และสอดคล้อง
กับรายงานการวิจัยของสายชล  ต่ายนิล (2557 : 98) ที่พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา จ านวน 38 คนพบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่า
ประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 83.36/82.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้นอกจากน้ียังสอดคล้องกับรายงาน การวิจัย
ของวรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2557 : 115) ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง การด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 21 คนพบว่าประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 83.62/83.49 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 2.  ประสิทธิผลของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6703 แสดงว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6703 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.03 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานและสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของประเด็จ แสนเมืองแก้ว (2552 : 97) ที่พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ระบบอวัยวะของร่างกายมนุษย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 38 คน พบว่า ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 0.6815 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.15 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังได้รับการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานและสอดคล้องกับ วชิระ วิชชุวรนันท์ (2544 : 5) กล่าวว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน น าเสนอได้ทั้งข้อความ ภาพ สีสันและเสียง ท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชา
เรียนมีโอกาสประสบความส าเร็จในการเรียนสูง สอดคล้องกับ สมศักดิ์ จีวัฒนา (2542 : 13) ที่กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะสามารถลดเวลาการเรียนลง มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาเรียน 
สามารถควบคุมการเรียนของผู้เรียนได ้เหมาะส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนช้า ได้มีการเสริมแรงในการเรยีน เร้าใจในการฝึกปฏิบัติด้วย
สถานการณ์ที่จ าลอง สามารถเก็บข้อมูลจะเพิ่มความสนใจ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานการวิจัยของพรพิมล พงศ์สุวรรณ และคณะ (2553 : 102) ที่พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องดาราศาสตร์
และอวกาศระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อ าเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 31 คนพบว่า 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของวิจิตราภรณ์ วิรัตน์ชัยวรรณ (2550 : 118) ที่สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน รายวิชา ว 42181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กับการสอนแบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังเรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียน
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงว่าการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้ดีกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวิสุทธิ์ ตรีเ งิน (2546 : 56)           
ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เรื่อง ระบบนิเวศ จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เรื่อง ระบบนิเวศของนักศึกษากลุ่มที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปิยะวัฒน์ อารีย์มิตร์ (2547 : 85) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระหว่างวิธีสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับวิธีสอนแบบปกติ พบว่า หลังจากทดลองนักศึกษาที่เรียนโดยใช้วิธี
สอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน 
 5. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน              
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.13) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยและสอดคล้องกับ 
วชิระ วิชชุวรนันท์ (2544 : 7 - 11) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการเสริมแรง (Reinforcement theories)           
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ พัฟลอฟ (Pavlov) คือ พฤติกรรมใดๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อมีสิ่งเร้ามาเร้า และพฤติกรรมหนึ่ง
อาจจะไม่ได้เกิดจากสิ่งเร้าเพียงอย่างเดียว สิ่งเร้าอื่นก็สามารถท าให้เกิดพฤติกรรมนั้นได้ ถ้าได้มีการวางเง่ือนไขที่ดี และทฤษฎี
การเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) คือ การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง พร้อมกับการเสริมแรงจูงใจ เพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดความพอใจกับการเรียน เป็นต้น สอดคล้องกับรายงานการวิจัย
ของวิภาพร สวัสดิภาพ (2557 : 89) ที่พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เมฆและการเกิดเมฆ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์              
อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 23 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์            
ช่วยสอนมีความพึงพอใจในระดับ มาก 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ มีการส่งเสริมหรือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และท าให้ผู้วิจัยทราบหลักการและ
วิธีการแก้ปัญหาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่แปลกใหม่และทันสมัย มาใช่ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สร้างระบบสัมผัสหน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือน
โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในระบบการเรียนการสอนแบบ DLIT ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้
ตลอดเวลาจากโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องสื่อสารที่ใช้ IT นอกจากการเรียนรู้ในแผ่นซีดีหรือไดร์ฟ  
 2. ควรเตรียมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมส าหรับการใช้สื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เช่น ม ีSound Card และล าโพงที่ท าให้เกิดเสียง หากผู้เรียนใช้พร้อมกันหลายคนควรใช้หูฟัง 
 3. ควรน าสื่อการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เพื่อให้ได้           
ผลการศึกษาทดลองที่เท่ียงตรงและมีความเช่ือถือได้สูง 
 4. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เพื่อสนอง
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

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

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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การพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด 

Development of The Occupational Competency for Student in Higher 
Education to Develop the Special Economic Zone : Trat Province 

                  , วราลี ถนอมชาติ 
                                        ี 

 
         

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด 2) พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด ผู้เข้าร่วมการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ            
อุดมศึกษาในเขต                ระยอง และตราด จ านวน 20 คน การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบมีการแทรกแซง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  จังหวัดตราด 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด และขั้นตอนท่ี 3 การสรุป น าเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย มีดังนี้ 
 1. สมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดตราด ประกอบด้วยสมรรถนะที่ควรส่งเสริมใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลบริบทของพื้นที่     
2) ด้านเจตคติ คือ ความรัก ความตระหนักในคุณค่า และคุณลักษณะทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชีพ และ 3) ด้าน
ทักษะ คือ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และความสามารถด้านอาชีพที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมและการ
ท่องเทีย่ว 
 2. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา   
พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ คือ 1) การพัฒนาความตระหนักรู้        
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Abstract 
  
 Development of The Occupational Competency for Student in Higher Education to 
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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organization for enhance the occupational competency for students in higher education to 
develop the special economic zone : Trat province and 3) the conclusion of the research results. 

 The findings were as follows: 
1. The occupational competency for students in higher education to develop the 

special economic zone : Trat province included the competency in 3 domains : 1) knowledge;  
the based-area data 2) attitude; love, realized in the value and to be properly characteristic for 
the occupation and 3) skill; the language for communication and the capability about agriculture 
and tourism. 

  2. The learning organization for enhance the occupational competency for 
students in higher education to develop the special economic zone : Trat province consisted of  
4 main steps; 1) the making awareness 2) the studying of the area 3) the planning of the practice   
4) the practice and 5) the learning conclusion and reflection . 
Keywords: occupational competency, student, higher education 
 
      

การพัฒนาบุคคลเพื่อเตรียมการเข้าสู่การท างานในท้องถิ่น จ าเป็นที่ ผู้จัดการศึกษาต้องค านึงถึง        
บริบทพื้นฐาน และความต้องการแรงงานของท้องถิ่นอย่างแท้จริง การพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสู่การท างานนั้น
จ าเป็นต้องส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะด้านอาชีพเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข 
เกิดความพึงพอใจท้ังผู้ท างานและผู้จ้างงานได้นั้น จ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมสีมรรถนะด้านอาชีพในท้ัง 3 ด้าน คือ 
ด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะ และด้านทักษะ ประกอบกับพื้นที่ในเขตภาคตะวันออก คือ จังหวัดตราด เป็นบริบท
พื้นทีท่ีอ่ยู่ในระดับดี ท้ังในด้านสังคม เศรษฐกิจ และชีวิต และการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะจัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในจังหวัดต่างๆ ตามแนวชายแดน โดย ด่านหาดเล็ก (ท่าเรือ
คลองใหญ่) จังหวัดตราด เป็น 1 ใน 6 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งหมายถึง หมายถึง เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ
ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน และอ านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการใน
การด าเนินกิจการต่างๆ เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่
การเศรษฐกิจของประเทศ สิทธิประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็น
ประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศทีไ่ด้รับอยู่แล้วตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจากการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 
นอกจากนั้นประเทศไทยยังมีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดต้ังเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อประเทศไทย เพราะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน และมีประโยชน์ที่จะได้รับประเด็นหนึ่ง
ที่ส าคัญคือ ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ที่มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(พีระพงษ ์ละอ าคา, 2558) ในส่วนของการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่า ควรพัฒนาสมรรถนะต่างๆ 9 สมรรถนะ ได้แก่ (1) มีความรู้ด้านหลักการจัดการความรู้ (2)        
มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) มีทักษะด้านการบ่งช้ีความรู้ (4) มีทักษะในการจัดการความรู้ (5) 
มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (6) มีทักษะในการแบ่งปันความรู้ (7) มีทักษะการคิดและแก้ปัญหา (8) มีจิตสานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ในการจัดการความรู้ และ (9) มีความรับผิดชอบ ในการแบ่งปัน ความรู้ 
(เบญญาภา คงมาลัย และ ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, 2558) ซึ่งสมรรถนะเหล่านี้จะน าไปสู่การประกอบอาชีพเมื่อ           
จบการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของภาคตะวันออก มีบทบาท
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนางานและอาชีพในท้องถ่ิน ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
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กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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นักศึกษาท่ีมีคุณภาพ เอื้อต่อความต้องการของท้องถิ่น จากความส าคัญดังกล่าว จึงเป็นสิ่งผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะหาแนว
ทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพให้กับนักศึกษาเพื่อให้ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
งานในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกได้ต่อไป 
 
                        

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดตราด          

2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด 

 
ค าถามการวิจัย 

1. สมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
ตราด มีลักษณะอย่างไร 

2. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดม ศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด มีลักษณะอย่างไร และมีองค์ประกอบอะไร 

 
                    

                              การวิจัยเชิงพัฒนา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีการแทรกแซง 
(intervention)                            3 ขั้นตอน        

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดม 
ศึกษาเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด ประกอบด้วย 

1.1 การ                                                                พัฒนาสมรรถนะ
ด้านอาชีพ การพัฒนานักศึกษา การจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา และข้อมูลพื้นฐานของบริบทพ้ืนท่ี 
  1.2 การจัดประชุมเสวนา เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ความคิด ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะ ความต้องการ และคุณลักษณะของสมรรถนะด้านอาชีพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  
  1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเสวนา โดยท าผู้วิจัยท าความเข้าใจ เก็บข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้มา ซึ่งข้อมูลที่ได้มาเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และคุณลักษณะของนักศึกษาท่ีสามารถพัฒนาสมรรถนะ
ด้านอาชีพท่ีเอื้อต่อการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด 
  1.4 ผู้วิจัยท าการสรุปข้อมูลทั้งหมดเป็นผลการวิจัย เพื่อตอบค าถามวิจัยข้อ 1 คือ สมรรถนะด้าน
อาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด มีลักษณะอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด ประกอบด้วย 

2.1 การพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบ                   
2.1.1 การ                                                   

    2.1.2 การพัฒนา      การจัดการเรียนรู้                                                        
     ต้นแบบ   จัดการเรียนรู้  
           2.1.3 การทดลองใช้ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการ        นักศึกษาผู้เข้าร่วมการวิจัย 
การด าเนินการตาม          ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล                      และการ
วิเคราะห์และปรับการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ขั้นตอนที่ 3 การสรุป น าเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัย ประกอบด้วย 
3.1 การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นค าถามวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา โดย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดตราด วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการประชุมเสวนา และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
พื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษา ใช้การจัดระบบของข้อมูลด้วยวิธีการแบบนิรนัยและอุปนัย  และ
สังเคราะห์ข้อสรุปย่อยๆ  เข้าด้วยกัน และสร้างเป็นบทสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการท าวิจัยตามวิธีการแบบอุปนัย 
(Inductive) 

3.2 การน าเสนอผลการวิจัย คือ สมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด และการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้ านอาชีพส าหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด  

3.3    ถ่ายทอดองค์ความรู้                  
 

สรุป           
สรุป                 ตอน        
ตอนที่ 1 สมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดตราด 
จากการศึกษาข้อมูลพื้นที่ และจากการประชุมเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

นักศึกษา และการพัฒนาบุคคลเข้าสู่การประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี สรุปข้อมูล ได้ในประเด็นองค์ประกอบและตวับ่งช้ีทีม่ี
นัยส าคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพของนักศึกษา ดังนี้  

1. มุมมองภายนอก ประกอบด้วย ค่านิยมของสังคมไทย นโยบายการศึกษา และภาวะเศรษฐกิจ 
2. มุมมองภายใน ประกอบด้วย การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และคุณลักษณะของผู้เรียน 

  ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลทั้งหมด และวิเคราะห์ประเด็นหลัก ได้ข้อสรุปประเด็นการจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ควรส่งเสริมในด้านต่อไปนี้ 
    1. พัฒนาเจตคติให้ผู้เรียนรักการประกอบอาชีพ  

2. สร้างเสริมคุณลักษณะให้เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ  
3. สร้างความตระหนักในคุณค่าของการประกอบอาชีพ  
4. พัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
5. พัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 
สรุปผลการวิจัยในตอนที่ 1 สมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ควรส่งเสริม

ปรากฏใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในพื้นที่ 2) ด้านเจตคติ 
คือ ความรัก ความตระหนักในคุณค่า และคุณลักษณะทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชีพ และ 3) ด้านทักษะ คือ การ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และความสามารถด้านอาชีพท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 

ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด (ฉบับสมบูรณ์) มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. บทน า 
ความคิดของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับ 

อุดมศึกษาฯ ฉบับน้ี ตั้งอยู่บนฐานความรู้ของข้อมูลความต้องการของบริบทพื้นที่ การท าความเข้าใจ และเรียนรู้ผ่าน
ความเข้าใจ การตระหนักและเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพในพื้นที่ท้องถิ่น และการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริง
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาท
รับผิดชอบ 
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2. แนวคิดและหลักการของการจัดการเรียนรู้ฯ 
แนวคิดหลักของการด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ นี้ ประกอบด้วย 1) แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะด้านอาชีพ 2) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
นักศึกษา 3)  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ 4) แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ 
  3. วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ฯ 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ และให้                       
                     นักศึกษา                       นักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับความต้องการของบริบทพ้ืนท่ี                      สมรรถนะด้านวิชาชีพของตนเอง    

4. เงื่อนไขของการจัดการเรียนรู้ฯ 
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ           

เป็นขั้นตอนการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการในทุกรายวิชา ทุกสาระ และทุกช้ันปีที่ก าลังศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

5. ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ ใช้ในจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาฯ ดังนี้ มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัตจิริง (active learning) ซึ่งผู้เรียนจะมีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

6. ข้ันตอนการด าเนินการจัดการเรียนรู้ฯ 
การด าเนินการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษาระดับ             

อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การพัฒนา
ความตระหนักรู้ 2) การศึกษาบริบทพื้นที่ 3) การวางแผนการเรียนรู้ปฏิบัติการ 4) การปฏิบัติการในพื้นที่ และ 5) 
การสรุปและสะท้อนผลการเรียนรู้ 

7. แนวทางการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ฯ 
ในการประเมินผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ สามารถประเมินผลใน 2 ประเด็น คือ 1) การประเมินการด าเนินการจัดการเรียนรู้ เป็น
การประเมินจากระหว่างและหลังจัดการเรียนรู้ 2) ผลการ        ของนักศึกษา ผู้วิจัย ประเมินจากข้อมูลที่เกี่ยวกับ
มุมมองและการปฏิบัติของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยประเมินจากการสัมภาษณ์ และการสนทนา
กลุ่ม และบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา นักศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและยอมรับการเรียนรู้ของตนเอง นักศึกษาให้การ
ยืนยันกับข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชีพในสาขา
ที่นักศึกษาศึกษาอยู่ 

8. แนวทางการน าการจัดการเรียนรู้ฯ ไปใช้ 
การน าการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ

ไปใช้ ผู้ใช้ควรตระหนักถึงประเด็นต่างๆ  ดังนี ้
      8.1 ผู้จัดการเรียนรู้มีบทบาทหลัก คือ เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ในการ
ด าเนินการตามกระบวนการ จัดหา แนะน า ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือนักศึกษา กระตุ้นและให้ก าลังใจแก่นักศึกษา 
เพื่อให้แสดงศักยภาพของตนเอง และตระหนักในคุณค่าของการประกอบอาชีพในท้องถิ่น รวมทั้งในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน 

8.2 รายวิชา ระยะเวลาและช่วงเวลาของการด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯนี้ สามารถปรับเปลี่ยนและบูรณาการได้กับทุกรายวิชา ขึ้นอยู่กับสาระ
ของรายวิชา ภาคการศึกษา และสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องทุกช้ันปี โดยปรับเปลี่ยนรายละเอียดของ
กิจกรรมการสอนให้เหมาะสม 

8.3 ผู้จัดด าเนินการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฯ ควรศึกษาบริบทของท้องถ่ิน และความสามารถของผู้เรียนในเบื้องต้น เพื่อการเข้าใจ          
ความแตกต่างและข้อจ ากัดของบริบทท่ีแตกต่างกันของท้องถิ่นและผู้เรียน 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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2. แนวคิดและหลักการของการจัดการเรียนรู้ฯ 
แนวคิดหลักของการด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ นี้ ประกอบด้วย 1) แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะด้านอาชีพ 2) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
นักศึกษา 3)  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ 4) แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ 
  3. วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ฯ 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ และให้                       
                     นักศึกษา                       นักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับความต้องการของบริบทพ้ืนท่ี                      สมรรถนะด้านวิชาชีพของตนเอง    

4. เงื่อนไขของการจัดการเรียนรู้ฯ 
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ           

เป็นขั้นตอนการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการในทุกรายวิชา ทุกสาระ และทุกช้ันปีที่ก าลังศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

5. ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ ใช้ในจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาฯ ดังนี้ มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัตจิริง (active learning) ซึ่งผู้เรียนจะมีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

6. ข้ันตอนการด าเนินการจัดการเรียนรู้ฯ 
การด าเนินการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษาระดับ             

อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การพัฒนา
ความตระหนักรู้ 2) การศึกษาบริบทพื้นที่ 3) การวางแผนการเรียนรู้ปฏิบัติการ 4) การปฏิบัติการในพื้นที่ และ 5) 
การสรุปและสะท้อนผลการเรียนรู้ 

7. แนวทางการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ฯ 
ในการประเมินผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ สามารถประเมินผลใน 2 ประเด็น คือ 1) การประเมินการด าเนินการจัดการเรียนรู้ เป็น
การประเมินจากระหว่างและหลังจัดการเรียนรู้ 2) ผลการ        ของนักศึกษา ผู้วิจัย ประเมินจากข้อมูลที่เกี่ยวกับ
มุมมองและการปฏิบัติของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยประเมินจากการสัมภาษณ์ และการสนทนา
กลุ่ม และบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา นักศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและยอมรับการเรียนรู้ของตนเอง นักศึกษาให้การ
ยืนยันกับข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวกับสมรรถนะทางวิชาชีพในสาขา
ที่นักศึกษาศึกษาอยู่ 

8. แนวทางการน าการจัดการเรียนรู้ฯ ไปใช้ 
การน าการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ

ไปใช้ ผู้ใช้ควรตระหนักถึงประเด็นต่างๆ  ดังนี ้
      8.1 ผู้จัดการเรียนรู้มีบทบาทหลัก คือ เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ในการ
ด าเนินการตามกระบวนการ จัดหา แนะน า ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือนักศึกษา กระตุ้นและให้ก าลังใจแก่นักศึกษา 
เพื่อให้แสดงศักยภาพของตนเอง และตระหนักในคุณค่าของการประกอบอาชีพในท้องถิ่น รวมทั้งในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน 

8.2 รายวิชา ระยะเวลาและช่วงเวลาของการด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯนี้ สามารถปรับเปลี่ยนและบูรณาการได้กับทุกรายวิชา ขึ้นอยู่กับสาระ
ของรายวิชา ภาคการศึกษา และสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องทุกช้ันปี โดยปรับเปลี่ยนรายละเอียดของ
กิจกรรมการสอนให้เหมาะสม 

8.3 ผู้จัดด าเนินการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฯ ควรศึกษาบริบทของท้องถิ่น และความสามารถของผู้เรียนในเบื้องต้น เพื่อการเข้าใจ          
ความแตกต่างและข้อจ ากัดของบริบทท่ีแตกต่างกันของท้องถิ่นและผู้เรียน 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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อภิปราย           
อภิปราย                  
1. สมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด

ตราด เป็นข้อสรุปที่ได้จากการระดมความคิดเห็น จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษา และการประกอบอาชีพใน
พื้นที่ ผ่านการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์จนเกิดเป็นข้อสรุปในประเด็นส าคัญที่ควรน าไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
สมรรถนะด้านอาชีพที่สอดรับความต้องการของท้องถิ่น คือ สมรรถนะใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านเจตคติ 
และคุณลักษณะทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชีพ และ 3) ด้านทักษะ สอดคล้องกับ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548) 
กล่าวว่า สมรรถนะเป็นส่วนประกอบขึ้นมาจากความรู้ ทักษะและเจตคติ / แรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
/ แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ โดยเฉพาะสมรรถนะที่เกี่ยวข้องในด้านเจตคติ คือ การสร้างความตระหนักในคุณค่า
ของการประกอบอาชีพ เป็นสมรรถนะที่ให้สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้เรียน โดยเน้นความส าคัญกับการเรียนรู้ที่ให้
ความส าคัญกับการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

2. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด ที่พัฒนาขึ้น ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลบริบทของท้องถิ่น และการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนาความตระหนักรู้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะที่สามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ทุกสาขาวิชา
ที่ศึกษา สามารถพัฒนาสมรรถนะที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ เจตคติและ
คุณลักษณะ และทักษะการท างาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีข้ันตอนของการปฏบิัติการ เป็นการเรียนรู้
แบบการลงมือปฏิบัติ (active learning) สอดคล้องกับ เยาวเรศ  ภักดีจิตร (2557) ที่กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองได้แก่การคิดการ
แก้ปัญหาและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง เป็นกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศและหลักการความคิดรวบยอด  และความรู้เกิดจาก
ประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผู้เรียน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ปรับเข้ากับศตวรรษที่ 21 
ได้ 

 
           

1. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ ที่พัฒนาขึ้น เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ในทุกสาขาวิชา ผู้สอนพึงตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เป็นส าคัญ และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ
ให้เหมาะสมกับบริบทท่ีแตกต่างกันไป 

2. การพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษานั้น ปกติใช้เวลา 4-5 ปี                 
ตามข้อก าหนดของหลักสูตร การน าการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ควรปรับให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาในแต่ละช้ันปี 
โดยสามารถปรับให้มีระดับความง่าย ยาก ตามความสามารถและการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน  

3. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ ที่พัฒนาขึ้น                    
มีระยะเวลาของการวิจัยเพียง 1 ปีการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลบริบทความต้องการของพื้นที่ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง การทดลองใช้การจัดการเรียนรู้กับนักศึกษาจึงเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ การน าไปปรับใช้ ควรมีกา ร
วางแผนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง และสามารถประสานสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา
ที่ศึกษา รวมทั้งควรมีการศึกษาวิจัย เฉพาะผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อได้จัดอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 
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การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก 

The Study Transformational  Leadership of  School  Administrator  under 
The  Offiece  of  Non-Formal and Informal  Education  in Easter Region 

วิมลพรรณ  ช่างคิด 
คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  

 
บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู จ าแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน และระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
ภาคตะวันออก จ านวน 302 คน โดยการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ ไม่เป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.99, 
S.D. = .53) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( = 4.17, S.D. = .64) ด้านการมี
อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ( = 4.00, S.D. = .61) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( = 3.92, S.D. = .49) และด้านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล ( = 3.89, S.D. = .57) 2) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก จ าแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน และระดับ
การศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง, ผู้บริหารสถานศึกษา, การศึกษานอกระบบ, การศึกษาตามอธัยาศัย 
  

Abstract 
 

 The purposes of research aimed to investigate and compare transformational leadership of 
school administrators in accordance with the opinions of school administrators and teachers under the 
Office of non-formal and Informal Education in eastern region, classified by position, working experience 
and level of education. The research samples drawn by disproportionately stratified random sampling 
were 302 school administrators and teachers under the Office of Non-formal and Informal education in 
the eastern region The instrument for data collection was a constructed set of five-rating scale 
questionnaire and the reliability was 0.97. The data were analyzed using percentage, arithmetic mean, 
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.  
Keywords: Transformational  Leadership, School  Administrator, Non-formal, Informal  Education   
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

47

2 
 
บทน า  
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้                
การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็น
เจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยการจั ดการศึกษาให้ยึด
หลักส าคัญที่ว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระ
และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การศึกษาตลอดชีวิตนั้นเป็นการจัดการศึกษาที่ผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของ
ชุมชน การศึกษาตลอดชีวิต จึงมีความเช่ือว่า มนุษย์มีศักยภาพที่จะเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้มีอิสระที่จะเลือก
เนื้อหา รูปแบบ วิธีการในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 4) 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใน
ประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในด้าน คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ 
มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ยังจ าเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพ้ืนท่ี ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2555 : 2) 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                  
มีหน้าที่หลักในการจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้ไปสู่                
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารเป็นต าแหน่งที่ก าหนดขึ้นในองค์การมีอ านาจหน้าที่และได้รับ                      
ความคาดหวังในการควบคุม การตัดสินใจ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่ง เป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือการแปรสภาพในตัวบุคคล โดยผู้น าจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องค่านิยม คุณธรรม 
มาตรฐาน และการมองการณ์ไกลไปในอนาคต ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะให้ความส าคัญต่อการประเมิน เพื่อทราบถึงระดับ
แรงจูงใจของผู้ตามและพยายามหาแนวทางตอบสนองความต้องการและปฏิบัติต่อผู้ตามด้วยคุณค่าความเป็นมนุษย์  
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านการสร้างบารมี (Charisma) หรือด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวท่ีผู้ตามจะต้องเชื่อถือศรัทธายอมปฏิบัติ
ตามด้วยความเต็มใจ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง การที่ผู้น าใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อ
ชักน าให้ผู้ตามเห็นคุณค่าของงาน และปฏิบัติงานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
(Intellectual Stimulation) เป็นการที่ผู้น าพยายามที่กระตุ้นให้ผู้ตามใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาโดยรอบคอบใช้เหตุผล 
และด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (Individaulized Consideration) โดยผู้น าจะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและมอบหมายงานตามความถนัดของแต่ละคน ท าให้งานมีประสิทธิภาพ (Bass, 1999, อ้างถึงในรัตติกรณ์        
จงวิศาล, 2548 : 22 - 24) ภาวะผู้น าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันที่ต้องใช้ศักยภาพส่วนตัว 
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาและมีความเป็นสากลเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์ 
 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออกว่าในสถานการณ์
ปัจจุบันผู้บริหารมีภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมากน้อยเพียงใดท่ีจะน าสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จรวมทั้งการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารงาน เพื่อให้เกิดการบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงยังสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นกรอบในการช้ีน าการพัฒนา
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีศักยภาพสูงข้ึน สามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา            
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ าแนกตามสถานภาพ 
ประสบการณ์ในการท างาน และระดับการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ ประสบการณ์การท างาน และระดับ
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน                    
ภาคตะวันออก   
 ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออกตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ได้แก่ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
(Idealized influence) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation) 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ 

การก าหนดประชากร 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,303 คน จ าแนกเป็น จังหวัดตราด จ านวน 79 คน 
จันทบุรี จ านวน 152 คน ระยอง จ านวน 155 คน ชลบุรี จ านวน 223 คน สมุทรปราการ จ านวน 111 คน นครนายก 
จ านวน 65 คน ฉะเชิงเทรา จ านวน 239 คน ปราจีนบุรี จ านวน 137 คน และ สระแก้ว จ านวน 142 คน (ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2559 : ออนไลน์) 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2559 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยการใช้
ตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608) ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 302 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร 92 คน ครู 210 คน การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิไม่เป็นสัดส่วน (Disproportionately Stratified  
Random Sampling) 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาจากเอกสารต าราต่าง ๆ 
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2. ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก 
 3. เสนอร่างแบบสอบถามให้ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้น 
 4. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
ความชัดเจน และความเหมาะสมในการใช้ภาษา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Index of 
item - Objective Congruence : IOC) ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.60-1.00 
 5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา
ความถูกต้องของแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try - out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน แล้วน ามาหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (Discrimination) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ  
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง
ระหว่าง .50 ถึง .83 
 7. ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach, 1990 : 202 - 204) ซึ่งเท่ากับ .97 
 8. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเช่ือมั่น และความสมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังน้ี 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ถึงผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก เพื่อขอความร่วมมือในการท าวิจัย 
  2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยส่งส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตา่งๆ ในภาคตะวันออก เพื่อขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 
   3. ผู้วิจัยก าหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง       
มีการติดตามทวงถามจนได้รับแบบสอบถามกลับคืนท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 100  
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน และระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ แล้วน าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก โดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด และ            
บุญส่ง  นิลแก้ว, 2553 : 23 - 24) 
 ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00   หมายถงึ  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50   หมายถึง  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมายถึง  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50   หมายถึง  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50   หมายถึง  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก ตามสถานภาพ ประสบการณ์การท างานและระดับการศึกษา 
โดยการทดสอบค่าที (t - test) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
 สถิติพื้นฐาน 
 1. ร้อยละ (%) 
 2. ค่าเฉลี่ย ( ) 
 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1. ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence : IOC) 
 2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
 3. ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach)  
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
 การทดสอบค่าที (t - test) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูจ าแนกตาม
สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน และระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 69.50 ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.60 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาก คือ 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
50.70   
 2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                 
(  = 3.99, S.D. = .53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (   = 4.17, S.D. = .64) ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (   = 4.00, S.D. = .61)                        
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (  = 3.92, S.D. = .49) และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (  = 3.89, S.D. = .57) 
 3. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (  = 4.00,                  
S.D. = .61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ซึ่งเรียงตามค่าเฉลี่ยของระดับมากจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารตัดสินใจในการบริหารงานโดยค านึงถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลัก ตลอดจนให้ความ
ยุติธรรมแก่ครูและบุคลากรทุกคน (  = 4.50, S.D. = .71) ผู้บริหารสถานศึกษามีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว (  = 4.46, S.D. = .79) และผู้บริหารมีความเช่ือมั่นในตนเองต่อการปฏิบัติงาน (  = 4.44,                    
S.D. = .64) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.17, S.D. = .64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมีความตั้งใจอยา่งแน่วแน่ท่ีจะ
ท างานให้ส าเร็จตามที่ก าหนด (  = 4.48, S.D. = .72) ผู้บริหารมีเจตคติที่ดีกับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน (  = 4.43,              
S.D. = .75) และผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานโดยให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (  = 4.39, S.D. = .75)             
การกระตุ้นทางปัญญา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.92, S.D. = .49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน 
ระดับมากและระดับปานกลาง ซ่ึงเรียงตามค่าเฉลี่ยของระดับมากจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้ แก่ ผู้บริหารให้
ความเอาใจใส่และเป็นกันเองต่อผู้ร่วมงานทุกคน (   = 4.46, S.D. = .72) ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความคิดเห็นต่างๆเพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน (   = 4.43, S.D. = .71) และผู้บริหารช้ีแนะให้
ผู้ร่วมงานหาจุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษาเพื่อพัฒนางาน (  = 4.39, S.D. = .71) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.89, S.D. = .57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากและ
ระดับปานกลาง ซึ่งเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ (   = 4.38, S.D. = .73) ผู้บริหารแสดงความชื่นชมในความสามารถและผลงานของครู  
แต่ละคน (   = 4.34, S.D. = .79) ผู ้บริหารมอบหมายงานให้ผู ้ร ่วมงานโดยค านึงถึงความรู ้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน ( = 4.30, S.D. = .76) 
 4. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ที่ระดับ .01  
 5. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง                  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 6. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก จ าแนกตาม ระดับการศึกษา โดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก ดังต่อไปนี้  
    1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น า โดยเฉพาะความสามารถในการบริหารจัดการหรือ                 
การท างานที่เป็นระบบ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย ประกอบกับในภาวะปัจจุบันผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าในการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ความเป็นผู้น าทางการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน
มากที่สุด พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่ทิศทางการพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย สมพร  จ าปานิล (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ สุทิน  สุทธิอาจ (2550 : 79) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา       
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตาม                    
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ
ขนิษฐา  สิทธิจินดา (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา                  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก จ าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนนั้นมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีภารกิจหลักในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จโดยจะต้องเป็นผู้ริเริ่มในการวางแผน การตัดสินใจ                 
การสั่งการ ส่วนครูผู้สอนมีหน้าที่ โดยตรงในการปฏิบัติงานด้านการสอน รวมทั้งมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ฝึก                       
ผู้จัดประสบการณ ์ผู้ช้ีแนะและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่เด็ก จึงท าให้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าแตกต่าง
กัน นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนอาจมีแนวคิดในการท างานแตกต่างกัน ตลอดจนความคาดหวังบางสิ่ง
บางอย่างของผู้บริหารสถานศึกษาต่อครูผู้สอน หรือความคาดหวังของครูผู้สอนต่อผู้บริหารสถานศึกษาอาจไม่              
สอดคล้องกัน ดังนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับงานวิจัย พรสุดา  คุโนภาส (2554 : 84) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 40 (2) ส านักงานหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า      
การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 40 (2) ส านักงาน     
หนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ที่มีประสบการณ์มากมักจะมีความเช่ียวชาญ ทักษะและ
ประสบการณ์สูงในการท างาน สามารถรับผิดชอบงานได้ดี มีวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ขณะที่ผู้ที่มี
ประสบการณ์ท างานน้อยไม่ค่อยมีโอกาสท างานใกล้ชิดกับผู้บริหาร หรือไม่ค่อยได้รับการช่ืนชมจากผู้ร่วมงาน              
จึงท าให้มีมุมมองหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันกับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ                        



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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อังรี  กังสานุกูล (2553 : 119) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
พื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
พื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี 2 จ าแนกตามประสบการณ์ของครูโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก จ าแนกตาม ระดับการศึกษา โดยรวมและด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีความเข้าใจต่อ
การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมักได้รับ                 
การส่งเสริมให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานบริหาร เช่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับช้ัน ประกอบกับ
การได้มีโอกาสใกล้ชิดและร่วมงานกับผู้บริหารสถานศึกษาท าให้สามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ขณะที่ผู้ที่มี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีหน้าที่หลักในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเพื่ อให้
บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ การติดต่อสื่อสารหรือความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้บริหารจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีปัญหา
อุปสรรคในการท างานเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี                 
มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างจากผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี             
ซ่ึงเป็นไปในทางทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ ขนิษฐา  สิทธิจินดา (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น า                    
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากการศึกษาเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา                 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล              
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ผู้บริหารควรช่วยเหลือ ช้ีแนะ ให้ค าปรึกษา รับฟังเรื่องราวความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ตลอดจนเปิดโอกาส
ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามความต้องการของแต่ละบุคคล  

2. ผู้บริหารควรสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรโดยการกล่าวยกย่องชมเชยอย่างจริงใจ ทั้งนี้เพราะองค์การจะ
สามารถขับเคลื่อนได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ  หากบุคลากรได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ตลอดจนรู้สึก
ว่าตนเองมีความส าคัญและคุณค่าต่อสถานศึกษา ย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิผลขององค์การในระยะยาว 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา   

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออกกับภูมิภาคอื่น ๆ ว่าแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
3. ควรศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก 
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

A Project Based Learning Approach in QC Stories for Undergraduate Students  
in Industrial Technology Program, Thepsatri Rajabhat University 

ลลิลธร มะระกานนท์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบ          
คิวซีสตอรี่ ในรายวิชาการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอร่ี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 18 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติแบบที ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทดสอบเฉลี่ยของ
นักศึกษาหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานแตกต่างจากก่อนเรียนเท่ากับ 
16.667 คะแนน โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และเมื่อทดสอบด้วยค่าสถิติที พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(p value = .000*) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ้
ค าส าคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน , คิวซีสตอรี่, การบริหารคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม  
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were to : 1. implement a project based learning approach 
in QC stories in industrial quality management subject, and 2. to explore pre-post achievement 
by a project based learning approach in QC stories. The samples included 18 undergraduate 
students in Industrial Management Field, Industrial Technology Program, Thepsatri Rajabhat 
University who have registered for Industrial quality management subject in 2016 academic year 
selected by purposive sampling. The instruments used in this research were project based learning 
approach in QC stories and achievement test. The 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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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วันท่ี  
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PROCEEDINGS 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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บทน า 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถและความสนใจ โดยอาศัย 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาหาค าตอบในเรื่องนั้นๆ  โดยมีผู้สอนให้ค าแนะน าและค าปรึกษา     
แก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด เป็นการเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะต่างๆ นอกจากน้ียังเป็นกิจกรรมอิสระและพัฒนาตนเอง สามารถท างานอย่างมีระบบ มีกระบวนการ 
ท างานและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และประเมินผลงาน     
หาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขผลงานต่อไป (ศยามน อินสะอาด, 2555) 
  การจัดการระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องอาศัยกิจกรรมการควบคุมคุณภาพเป็นกระบวนการ
จัดการระบบการท างาน ในส่วนของคิวซีสตอรี่ เพื่อใหแ้น่ใจว่าทุกคนในองค์กรเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถ
ด าเนินงานสร้างผลิตภัณฑ์หรอืบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด อีกทั้งยังเป็นการติดตาม
กระบวนการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที จึงเป็นขั้นตอนการแก้ไขปัญหาภายใต้เง่ือนไขการ
พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจถึงหลักการบริหารโครงการด้วยวงจร PDCA ซึ่งหมายถึง การร่างแผน น าไปสู่การปฏิบัติ 
การประเมินเพื่อยืนยันผลลัพธ์ และการด าเนินการแก้ไขในสิ่งท่ีจ าเป็น (กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2553) 
 ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน เนื่องจากบทเรียนเรื่อง คิวซีสตอรี่ (QC Stories) มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนของ
การท ากิจกรรมคิวซีสตอรี่ตั้งแต่การก าหนดหัวข้อปัญหาส ารวจสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย การวางแผนการแก้ไข 
การวิเคราะห์สาเหตุ การก าหนดมาตรการตอบโต้และการปฏิบัติตามมาตรการ การติดตามผล รวมถึงการท าให้เป็น
มาตรฐาน อีกท้ังยังมีเนื้อหาในส่วนของการใช้เครื่องมือส าหรับการควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ชนิด (7 QC Tools) สถิติ
ส าหรับการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผล
กระทบให้นักศึกษาส่วนใหญ่ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการศึกษาในเชิงปฏิบัติ และด้วยเวลาในช้ันเรียนที่ค่อนข้างจ ากัดส่งผลให้
การบรรยายเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เห็นภาพที่ดีพอ ซึ่งวิธีการให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหานั้น ผู้สอนมีวิธีการหลากหลาย
รูปแบบ ตั้งแต่ส ารวจนักศึกษาด้วยการให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อเก็บข้อมูลสภาพปัญหาในเบื้องต้น ซึ่ง
จากการวิเคราะห์แบบทดสอบก่อนเรียน พบว่า นักศึกษายังขาดความพร้อมในการเตรียมตัวก่อนเรียน อีกทั้ง ยังมี
วิธีการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การตอบค าถาม และการสอบถามข้อมูลนักศึกษาที่เข้าเรียน พบว่า นักศึกษาใช้
เวลาท าความเข้าใจค่อนข้างนาน ขาดความคล่องในการวิเคราะห์และตีความหมาย กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 18 คน และเพื่อควบคุมผลการทดลองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จะเลือกเฉพาะนักศึกษาที่เข้าช้ันเรียนไม่
น้อยกว่า 12 คาบตามแผนการสอน  
 จากปัญหาที่พบในช้ันเรียนและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ รายวิชาการบริหารคุณภาพ
ในงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ ในรายวิชาการบริหาร
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็น
ฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่  ในรายวิชาการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
แบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ โดยมีวิธีด าเนินงานวิจัยดังน้ี 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
ปีการศึกษา 2/2559 จ านวน 18 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การคิดและเลือกหัวข้อโครงงาน 2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3) การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 4)      
การปฏิบัติโครงงาน 5) การเขียนรายงาน 6) การน าเสนอผลงานหรือการแสดงผลงาน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20
ข้อ ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเตม็ 40 คะแนน ใช้เวลาในการทดสอบ 30 นาท ี

3. แบบบันทึกข้อมูลการเรียน 
  การวางแผนและออกแบบการวิจยั 
  1. ศึกษาวัตถุประสงค์หลักสตูร ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ประจ าบทเรียน 
  2. ศึกษาหลักการและประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
  3. ศึกษาและหาวิธีการไดม้าซึ่งสภาพปัญหา 
  4. ก าหนดหัวข้อวิจัย วิธีด าเนินงานวิจัย 
  5. ก าหนดกรอบเวลาในการด าเนนิงานวิจัย 
  การออกแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
   การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Kemmis and McTaggart (1990) 4 ขั้น 
คือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 
    ขั้นที ่1 วางแผนการด าเนินงาน เป็นขั้นการวางแผน ออกแบบ และสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี ้ 
     1. ให้ความรู้กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการเขียนและการจัดท าโครงงาน เริ่มจากการแบ่งกลุ่ม 3 คน และ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่จะท าโครงงาน วางแผนการจัดท าโครงงาน รวมทั้งก าหนดกรอบการสังเกตผล
การปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
    2. ให้กลุ่มตัวอย่างเขียนโครงร่าง โครงงานที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักการคิวซีสตอรี่ และน าเสนอ
แผนการจัดท าโครงงานต่อผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น รับฟังข้อเสนอแนะและตรวจสอบข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข  
    3. กลุ่มตัวอย่างลงมือปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดท าโครงงานตามค าแนะน า 
  ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการท ากิจกรรมคิวซี่สตอรี่    
โดยการประชุมกลุ่มเพื่อแบ่งหน้าท่ีและวางแผนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามที่วางแผนไว้ จากห้องสมุด งานวิจัย และ
เว็บไซต์ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันถึงวิธีการออกแบบวิธีการด าเนินงานโครงงานให้มีประสิทธิภาพ  
  ขั้นที ่3 สังเกตการณ์ การประเมินผลระหว่างและหลังการปฏิบัติการ เป็นการติดตามผลการด าเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรค เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา โดยในระหว่างปฏิบัติโครงงาน นักศึกษาทุกกลุ่ม
ต้องมีการมีการรายงานความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ ผู้สอนท าการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงงาน และ
ประเมินจากการสังเกตว่านักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนการประเมินหลังการปฏิบัติ เป็นการรวบรวมเอกสาร
ทั้งหมดน ามาวิเคราะห์ อันได้แก่ คุณภาพโครงงาน และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินโดยน าผลการวิเคราะห์คะแนนจากคุณภาพของ
โครงงาน และคะแนนผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อน าไปสรุปผลการศึกษา เป็นการสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ 
จากนั้นน าผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

57

 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2. สร้างแบบทดสอบตามเนื้อหาหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา 
3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความ

เหมาะสม และวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
4. น าผลการพิจารณาตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 
5. น าไปทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อหาค่าค่าความเช่ือมั่น 

โดยค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค ดัชนีความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ  
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พบว่า  ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 0.875                 

ซึ่งคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 คะแนน สรุปได้ว่าข้อสอบออกได้ตรงกับสิง่ที่ต้องการวัด เมื่อน ามาวิเคราะห์
หาค่าความยากง่ายเป็นรายข้อพบว่า มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.49-0.62 จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยมีค่า
ความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.55 และค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ
พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.64-0.73 จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยมีค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.68 จากการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบราคของแบบทดสอบทั้งชุด เท่ากับ .9112 ซึ่งถือว่าแบบทดสอบชุดนี้มี ค่าความ 
เชื่อมั่นผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงสามารถน ามาใช้ในการวิจัยได้ 
  การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ คา่เฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสถติิแบบที 
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2543) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ จากการวิเคราะห์ค าอธิบาย
รายวิชาและเนื้อหาของบทเรียน ก าหนดจุดประสงค์ของบทเรียน และจุดประสงค์การวัดเชิงพฤติกรรม ท าให้ผลการ
เรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่ท ากิจกรรมเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง คิวซีสตอรี่ ใช้ระยะเวลา 6 สัปดาห์ และ
ประเมินผลการเรียนรู้ ในสัปดาห์ที่ 7 โดยจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 3 คน และท ากิจกรรมโครงงานร่วมกัน โดยให้
แต่ละกลุ่มท ากิจกรรม Project Based Learning ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่  
 1. การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน  
 2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 3. การเขียนเค้าโครงของโครงงาน  
 4. การปฏิบัติโครงงาน  
 5. การเขียนรายงาน  
 6. การน าเสนอผลงานหรือการแสดงผลงาน  
โดยได้จ านวนโครงงานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ทั้งสิ้น 6 โครงงาน ดังนี ้ 
 กลุ่มที่ 1 โครงงาน QCC เรื่อง ลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร 
 กลุ่มที่ 2 โครงงาน QCC เรื่อง ความปลอดภัยในโรงงาน 

  กลุ่มที่ 3 โครงงาน QCC เรื่อง พัฒนาคุณภาพผลติภณัฑ์ 
 กลุ่มที่ 4 โครงงาน QCC เรื่อง พัฒนาคุณภาพบุคลากร 
 กลุ่มที่ 5 โครงงาน QCC เรื่อง ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
 กลุ่มที่ 6 โครงงาน QCC เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบโครงงานเป็นฐานในครั้งนี้ ประกอบด้วย การวางแผนและจัดท า
โครงงาน การศึกษาแนวคิดหลักการในการท ากิจกรรมคิวซีสตอรี่ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเขียนรายงานผล
โครงงาน รวมทั้งการน าเสนอผลการออกแบบ ซึ่งจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ เกิดทักษะในกระบวนการท ากิจกรรมคิวซีสตอรี่ได้อย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ โดยตัวอย่าง 
ผลงานโครงงานของนักศึกษาที่ได้มีการน าเสนอจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานใน
รูปแบบคิวซีสตอรี่สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 

ในส่วนของผลการประเมินจากการสังเกตในการท ากิจกรรมในช้ันเรียน พบว่า ผู้เรียนสามารถท างานเป็นทีม
ได้เป็นอย่างดี โดยสมาชิกภายในกลุ่มได้ร่วมกันคิดและมีความตั้งใจในการลงมือท าอย่างเต็มความสามารถ รู้จัก
วิธีการระดมความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่ม โดยผลงานโครงงานของนักศึกษามีการออกแบบและวางแผนได้ดี               
มีความคิดสร้างสรรค์ มีการน าเทคนิคและแนวคิดทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมาประยุกต์ใช้ในหัวข้อ
ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังพบว่า ผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น มีทักษะในการสื่อสารที่ดีขึ้น 
จัดท าสื่อน าเสนอรวมถึงการถ่ายทอดผลงานท่ีด าเนินการไว้ได้ดีขึ้น 

 
 

   
 

     
 

    
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการน าเสนอโครงงานของนักศึกษากลุ่มที่ 1 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบควิซีสตอรี ่

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการน าเสนอโครงงานของนักศึกษากลุ่มที่ 2 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบควิซีสตอรี ่

 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็น
ฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ สามารถแสดงผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบของนักศึกษา 
แสดงได้ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที ่1 คุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x  S.D. 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

18 
18 

40 
40 

12.56 
29.22 

5.853 
4.906 

  
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะท่ัวไปของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า   

กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจ านวน 18 คน มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย 12.56 คะแนน ด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 5.853 และคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 29.22 คะแนน ด้วยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.906 จาก
คะแนนเต็มทั้งหมด 40 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หลังจากเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน
เป็นฐาน คะแนนเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 16.66 คะแนน อีกทั้งยังพบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่า
เกณฑ์ขั้นต่ าหรือร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มของแบบทดสอบ  
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิหลังและก่อนการเรยีนของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จ านวน 18 คน 
ด้วยการทดสอบค่าสถิติที (paired t-test) แสดงผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2 ค่า paired t-test เปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิหลังเรียนและก่อนเรียน (N=18) 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ x  S.D. pair t-test  p value 
การทดสอบหลังเรยีน-ก่อนเรียน 16.667 5.573 12.688 .000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างการน าเสนอโครงงานของนักศึกษากลุ่มที่ 2 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบควิซีสตอรี ่

 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็น
ฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ สามารถแสดงผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบของนักศึกษา 
แสดงได้ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที ่1 คุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x  S.D. 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

18 
18 

40 
40 

12.56 
29.22 

5.853 
4.906 

  
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า   

กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจ านวน 18 คน มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย 12.56 คะแนน ด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 5.853 และคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 29.22 คะแนน ด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.906 จาก
คะแนนเต็มทั้งหมด 40 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หลังจากเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน
เป็นฐาน คะแนนเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 16.66 คะแนน อีกทั้งยังพบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่า
เกณฑ์ขั้นต่ าหรือร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มของแบบทดสอบ  
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิหลังและก่อนการเรยีนของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา จ านวน 18 คน 
ด้วยการทดสอบค่าสถิติที (paired t-test) แสดงผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2 ค่า paired t-test เปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิหลังเรียนและก่อนเรียน (N=18) 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ x  S.D. pair t-test  p value 
การทดสอบหลังเรยีน-ก่อนเรียน 16.667 5.573 12.688 .000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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  จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทดสอบเฉลี่ยของนักศึกษาหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงานเป็นฐานแตกต่างจากก่อนเรียนเท่ากับ 16.667 คะแนน โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียน และเมื่อทดสอบด้วยค่าสถิติที พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p value = .000*) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็น
ฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ ในรายวิชาการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่
นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
จ านวน 18 คน ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ พบว่า 
คะแนนทดสอบเฉลี่ยของนักศึกษาหลังเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานแตกต่างจาก
ก่อนเรียนเท่ากับ 16.667 คะแนน โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และเม่ือทดสอบด้วย
ค่าสถิติที พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (p value = .000*) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 จากการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ รายวิชาการ
บริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม โดยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของศยามน อินสะอาด (2555) ที่ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชา
เกมและสถานการณ์จ าลองเพื่อการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งพบว่า ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดและลงมือ
ท าอย่างเต็มความสามารถ ผลงานของโครงงานมีความคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจ และผู้เรียนกล้า
แสดงออกมากขึ้น มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดผลงานได้ดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุวัฒน์ นิยมไทย (2553) 
ที่ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสานโดยใช้ โครงงานเป็นฐานในสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของมะลิวรรณ ทองค า (2551) ที่ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความรู้เรื่อง
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้กิจกรรมโครงงาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุธินี รัตนศรี (2551) ซึ่งได้
ด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ได้รับการสอนโดยใช้
โครงงาน โดยผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ด้วยโครงงานจะท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ช่วยลดการขาดเรียน อีก
ทั้งยังเพิ่มทักษะในการเรียนรู้แบบร่วมมือ และช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มอัตราการเข้าเรียน
เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ และเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้
แบบอ่ืนแล้ว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน หากผู้เรียนได้มีส่วนรับผิดชอบในการท าโครงงาน และยัง
เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาทักษะที่ซับซ้อน เช่น ทักษะการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การทางานแบบร่วมมือและการ
สื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอนได้ปรึกษา พูดคุยกันมากข้ึน ช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 
       1. เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่สูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็น
ฐานมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน
เป็นฐานไปใช้ในการเรียนการสอนหรือประกอบการเรียนการสอน ในบทเรียนอื่นๆ ของวิชาการบริหารคุณภาพใน
งานอุตสาหกรรม และวิชาอื่นๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาในศาสตร์ลักษณะเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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      2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการเรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานกับการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ หรือกับวิธีการสอน
อื่นๆ อีกทั้งควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานให้ครอบคลุมเนื้อหาท้ังรายวิชาหรือรายวิชา
อื่นที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนและการวิจัยโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรากลุ่มเป้าหมาย เป็นครูผู้สอน จ านวน 
30 คน โดยผู้วิจัยก าหนดให้ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราทั้งเขต 1 และ เขต 2 เป็นผู้ร่วมวิจัย การศึกษาประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน การวางแผนการปฏิบัติและ
ติดตามผล การติดตามและการประเมินและการให้ข้อมูลย้อนกลับ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
ชุดฝึกอบรมการวิจัยแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วมแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบบันทึกการประชุมของผู้ร่วมวิจัย 
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบคุณภาพ และความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
 ผลการวิจัยพบว่า 

สภาพปัจจุบันและปัญหาด้านการวิจัยในช้ันเรียนของครู พบว่าครูกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยงัไม่ได้ลงมือด าเนินการ
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องมีภารระงานที่
ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนจ านวนมาก อีกทั้งยังมีงานในหน้าที่คือ งานด้านการสอน งานดูแลเอาใจใส่นักเรียน 
และมีครูกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลายประเด็นเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียนและขาดทักษะใน
เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน ขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตือรือร้นในการท าการวิจัยในช้ันเรียน ขาดเอกสารต าราที่เกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียน ขาดตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ครูได้ศึกษาเป็นตัวอย่าง ขาดการนิเทศติดตามผลและให้ความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขาดวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณที่สนับสนุนให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน ผลจากการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท าให้ครูได้รับการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณ และได้รับความเอาใจใส่ดูแล ได้รับก าลังใจ รวมถึงการนิเทศติดตามจากผู้บริหารโรงเรียนส่งผลให้ครู
สามารถพัฒนาตนเองด้านการสอน และการวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้

1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นทักษะกระบวนการคิด และ
สามารถน าวิธีการสอนไปสู่การปฏิบัติจริงในช้ันเรียนได้ครบทุกข้ันตอน 

2. ครูผู้สอนสามารถท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ: 
 

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 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 
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feedback. The instruments for data collection were a research training set, a participant observation 
form, an unstructured interview form, conference recording form for co-researchers, and group 
discussion recording form. Then, the obtained data were validated for quality and accuracy by 
triangulation.  

The findings of the study are as follows: 
As for current conditions and problems about classroom research, it finds that most 

participant teachers had not yet efficiently conducted classroom research due to many reasons. First, 
they had been already distributed by excessive school workload which included teaching and looking 
after students. Second, they lacked necessary factors for classroom research, namely knowledge, 
understanding, skills, motivation, enthusiasm, and information resource, exemplary research, supervision 
and assistance, material, and budget. Therefore, suggestion is given as follows: The teachers should be 
supported in every aspect. They should be provided with material, budget, supervision, moral support. 
The school administrators should implement a follow-up process. This would encourage the teachers 
to better themselves in teaching and conducting classroom research to the full extent, which would, in 
turn, lead to effective instruction. 

As for current conditions and problems about classroom research, it finds that 
1. The teachers gained knowledge and understanding about integrative instruction focusing on 

thinking process and they were able to implement the research outcomes into their classroom 
instruction in every step. 

2. The teachers were able to conduct classroom action research aiming to effectively solve 
their students’ learning problems. 
Keywords: 
 
บทน า 
 บริบทของสภาพปัญหาการศึกษาไทยจนน ามาซึ่งข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา พ .ศ . 2552-2561             
ในมาตรการเร่งด่วนที่ต้องเร่งปฏิรูปใน 4 ประการ ได้แก่การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่นั้นในส่วนของ          
การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ได้มีการก าหนดแนวทางการปฏิรูปดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2552)              
1) การพัฒนาระบบการผลิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 2) การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา 3) การใช้ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจะเห็นว่าแนวทางต่างๆ ที่เป็นมาตรการเร่งด่วนในการปฏิรูปครู
ยุคใหม่จะเป็นยุทธศาสตร์การท างานเชิงระบบท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา มุ่งเน้นระบบการปฏิบัติที่เรียกว่าใช้โรงเรียนเป็นฐานการ
พัฒนา (School-Based Management) เพื่อส่งผลต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูต้องมีสมรรถนะของการเป็นนักวิจัยเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาทั้งครูและนักเรียนให้บังเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว องค์ประกอบท่ีส าคัญและ
ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปของการจัดการศึกษาได้แก่ หลักสูตร ผู้สอนหรือครู ผู้เรียนตลอดจนสภาพแวดล้อม ทั้งน้ี
ผู้สอนหรือครูนั้น กล่าวได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด เนื่องจาก
ครูเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ส าคัญ คือ เป็นผู้วางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งผู้ปรับปรุงเป็นผู้ก าหนดแผนแม่บท
และเป็นนักวิจัย ซึ่งแนวคิดในการให้ครูเป็นนักวิจัยนั้นเป็นงานวิจัยที่เกิดจากการปฏิบัติงานของครูและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเปิดเผยผลการปฏิบัติงานของครู ซึ่ง เจริญศักดิ์  เจริญยง (2551) ได้ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 13 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า ด้านการมีส่วนร่วม 
และด้านการบริหารตนเองของครูในการจัดการศึกษามีความส าคัญในระดับมากจากแนวคิดที่ว่าครูผู้สอนมีอิสระในด้าน
ความคิดจากบุคคลอื่นที่อยู่ภายนอกโรงเรียน ครูเข้าใจและรู้หน้าที่ของครู ครูเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของคนเอง 
ตลอดจนครูเป็นผู้มีความสามารถที่จะเข้าใจและเช่ียวชาญในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยู่ ครูผู้สอนเป็น 
ผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุดย่อมเข้าใจถึงสภาพปัญหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งสภาพปัญหาต่างๆ             
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การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
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ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในช้ันเรียนของตนเองมากกว่าบุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดที่สนับสนุนให้ครูมีบทบาทใน
ฐานะนักวิจัยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (2557) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโลกของการเรียนรู้          
ในศตวรรษที ่21 และการพัฒนาสู่ “ครูมืออาชีพ” 

จากแนวคิดดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน ในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ราชนครินทร์ นอกจากบทบาทหน้าที่ในการสอน และผลิตบัณฑิตครูแล้ว สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยเฉพาะการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน             
การผลิตสื่อ นวัตกรรม และด้านการวิจัย โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อให้ครูสามารถแก้ปัญหาในช้ันเรียน พัฒนาการจัด              
การเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นโรงเรียนเครือข่ายกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็น
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาฉะเชิงเทรา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุด และเป็น             
ผู้ก าหนด ทิศทางการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน คือ ผู้บริหารโรงเรียน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงก าหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 6 
โรงเรียนเป็นผู้ร่วมวิจัย และในการศึกษาวิจัยจากโรงเรียนตัวอย่างทั้ง 6 โรงเรียนนี้ใช้เป็นการวิจัยเฟสแรก เพื่อน าผลจากการ
ศึกษาวิจัยไปต่อยอดกับโรงเรียนอื่น ๆ ในส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เพื่อให้โรงเรียนเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอน และการวิจัยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ในการพัฒนากระบวนการการท าวิจัย   
ในชั้นเรียน จากแนวคิดของ เคมมิส และแมค ทักการ์ท (Kemmis and McTaggart, 1966: 166) ประกอบด้วย      
4 ขั้นตอน คือ ข้ันตอนการวางแผน ข้ันตอนการปฏิบัติและติดตามผล ขั้นตอนการสังเกต และขั้นตอนการสะท้อนผล       
ซึ่งมรีายละเอียดในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ขั้นการวางแผน (Planning) คือ การที่ผู้วิจัยและผู้ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยร่วมกันก าหนดโครงสร้างของกิจกรรม
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการที่จะพัฒนาตนเองของคณะครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Action) กลุ่มผู้ร่วมวิจัยด าเนินการ 1) เตรียมความพร้อม โดยการส ารวจความพร้อมใน
ด้านต่างๆ เช่น ด้านอาคาร สถานที่มีใช้ในการฝึกอบรม บุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุอุปกรณ์และจัดหาให้มีความพร้อม
เพื่อให้การท างานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2) มอบหมายภาระหน้าที่ ให้กับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ตามหน้าที่ที่ ได้รับ
แต่งตั ้ ง และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการท างานครั้งนี้ เพื่อให้การท างานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ 3) ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินการพัฒนาครูด้านการสอนและการ
วิจัยในช้ันเรียน โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 4) กลุ่มเป้าหมายลงมือท าการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามหัวข้อที่ตนเองสนใจ 5) กลุ่มผู้วิจัยด าเนินการนิเทศให้ความช่วยเหลือแก่ครูกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ
พัฒนาตนเองด้านการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน มีการประชุมร่วมกัน กระตุ้นการท างาน เสริมแรง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานตามแผนประสบความส าเร็จตามระยะเวลาของการด าเนินการวิจัย พร้อมทั้งให้ก าลังใจในการท างาน             
ให้ข้อเสนอแนะในการท างาน 6) ผู้วิจัยน าสรุปผลงานที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยให้กลุ่ม ผู้วิจัยช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้องพร้อมทั ้ง ให้ข้อ เสนอแนะ ให้ผู ้ เ ชี ่ยวชาญตรวจ สอบ และน ามาปรับปรุงแก้ไ ข ตามแผนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 7) กลุ่มผู้ร่วมวิจัยร่วมกันประชุม เพื่อสรุปผลการด าเนินการพัฒนาครูด้านการวิจัยในช้ัน เรียน 
ร่วมกันประเมินผลการท างาน และร่วมกันสะท้อนผลการท างาน หลังจากที่ด าเนินการเสร็จสิ้นลง โดยกลุ่มผู้วิจัย
ร่วมกันหาข้อสรุปเกี่ยวกับสภาพปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการที่จะน าไป
ปรับปรุง 

 ขั้นการสังเกต (Observation) กลุ่มผู้ร่วมวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินการพัฒนาครูด้าน           
การสอนและการวิจัยในช้ันเรียนตามแผนที่วางไว้ โดยใช้แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ บันทึกการประชุม การจดบันทึก และ 
กล้องถ่ายภาพ โดยกลุ่มผู้วิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้ไปสะท้อนผลการท างานในข้ันสะท้อนผล 
 ขั้นการสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมวิจัยด าเนินการน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นสังเกต              
มาท าความเข้าใจร่วมกัน โดยข้อมูลมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อยของการท างาน สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติโดยกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันวิพากษ์ วิจารณ์ถึงผลการปฏิบัติตามแผนการที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกันหาข้อสรุป
แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ปรับปรุงจุดด้อยที่เกิดขึ้น และเสริมส่วนที่เป็นจุดเด่นของการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
พัฒนากระบวนการ การวิจัยในช้ันเรียนเกิดประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จ ตามแผนท่ีวางไว้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการจดักระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลูดังนี ้
 1. ร วบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกการสัง เกต แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบบันทึกการประชุม             
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน มารวบรวมและจัดเป็นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 2. ตรวจสอบคุณภาพ และความถูกต้องของข้อมูล โดย ใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation technique) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและเช่ือถือได้ โดยผู้วิจัยเลือกมา 2 ด้าน คือ 
  2.1 หลักสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลหนึ่งจากบุคคลหนึ่ง            
ที่เกี่ยวข้องหลายคน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง และเช่ือถือได้ 
  2.2 หลักสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological triangulation) เป็นการใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลายวิธี เช่น เก็บรวบรวบข้อมูลจากการสังเกต เก็บรวบรวบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เก็บรวบรวบข้อมูลจากการประชุม 
เก็บรวบรวบข้อมูลจากการจดบันทึกประจ าวันเพ่ือให้มีความเที่ยงตรงและเชื่อได้ 
  2.3 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ และเช่ืองโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
จัดกลุ่มให้เป็นหมวดหมู่ตามกรบแนวคิดและความมุ่งหมายของการวิจัย 
  2.4 ประมวลผล และสรุปผลการวิจัยน า เสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive analysis) 
 
ผลการวิจัย 

สภาพปัจจุบันและปัญหาด้านการวิจัยในช้ันเรียนของครู พบว่า ครูกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังไม่ได้ลงมือ
ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากประสบปัญหาในเรื่อง           
มีภารระงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนจ านวนมาก อีกทั้ง ยังมีงานในหน้าท่ีคือ งานด้านการสอน งานดูแลเอา
ใจใส่นักเรียน และมีครูกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลายประเด็นเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน              
และขาดทักษะในเรื่องการวิจัยในช้ันเรียนขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตือรือร้นในการท าการวิจัยในช้ันเรียนขาดเอกสารต าราที่
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนขาดตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ครูได้ศึกษาเป็นตัวอย่างขาดการ นิเทศติดตามผล
และให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ร ับผิดชอบขาดวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ ที่สนับสนุนให้ครูท าวิจัยใน          
ช้ันเรียนจากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยน ามาวางแผนในการด าเนินงานวิจัยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการสอนและการ
วิจัยในช้ันเรียนของครูท าให้ครูได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมในทุกด้าน เช่น วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และได้รับความเอาใจ
ใส่ดูแล การได้รับก าลังใจ รวมถึงการนิเทศติดตามจากผู้บริหารโรงเรียนส่งผลให้ครูสามารถพัฒนาตนเองด้านการสอน             
และการวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นทักษะกระบวนการคิด       
และสามารถน าวิธีการสอนไปสู่การปฏิบัติจริงในช้ันเรียนได้ครบทุกข้ันตอน 
  2. ครูผู้สอนสามารถท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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65

 ขั้นการสังเกต (Observation) กลุ่มผู้ร่วมวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินการพัฒนาครูด้าน           
การสอนและการวิจัยในช้ันเรียนตามแผนที่วางไว้ โดยใช้แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ บันทึกการประชุม การจดบันทึก และ 
กล้องถ่ายภาพ โดยกลุ่มผู้วิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้ไปสะท้อนผลการท างานในข้ันสะท้อนผล 
 ขั้นการสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมวิจัยด าเนินการน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นสังเกต              
มาท าความเข้าใจร่วมกัน โดยข้อมูลมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อยของการท างาน สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติโดยกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันวิพากษ์ วิจารณ์ถึงผลการปฏิบัติตามแผนการที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกันหาข้อสรุป
แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ปรับปรุงจุดด้อยที่เกิดขึ้น และเสริมส่วนที่เป็นจุดเด่นของการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
พัฒนากระบวนการ การวิจัยในช้ันเรียนเกิดประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จ ตามแผนท่ีวางไว้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการจดักระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลูดังนี ้
 1. ร วบรวมข้อมูลที ่ได้จากแบบบันทึกการสัง เกต แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบบันทึกการประชุม             
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน มารวบรวมและจัดเป็นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 2. ตรวจสอบคุณภาพ และความถูกต้องของข้อมูล โดย ใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation technique) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและเช่ือถือได้ โดยผู้วิจัยเลือกมา 2 ด้าน คือ 
  2.1 หลักสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลหนึ่งจากบุคคลหนึ่ง            
ที่เกี่ยวข้องหลายคน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง และเช่ือถือได้ 
  2.2 หลักสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological triangulation) เป็นการใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลายวิธี เช่น เก็บรวบรวบข้อมูลจากการสังเกต เก็บรวบรวบข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เก็บรวบรวบข้อมูลจากการประชุม 
เก็บรวบรวบข้อมูลจากการจดบันทึกประจ าวันเพ่ือให้มีความเที่ยงตรงและเชื่อได้ 
  2.3 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ และเช่ืองโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
จัดกลุ่มให้เป็นหมวดหมู่ตามกรบแนวคิดและความมุ่งหมายของการวิจัย 
  2.4 ประมวลผล และสรุปผลการวิจัยน า เสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive analysis) 
 
ผลการวิจัย 

สภาพปัจจุบันและปัญหาด้านการวิจัยในช้ันเรียนของครู พบว่า ครูกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังไม่ได้ลงมือ
ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากประสบปัญหาในเรื่อง           
มีภารระงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนจ านวนมาก อีกทั้ง ยังมีงานในหน้าที่คือ งานด้านการสอน งานดูแลเอา
ใจใส่นักเรียน และมีครูกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลายประเด็นเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน              
และขาดทักษะในเรื่องการวิจัยในช้ันเรียนขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตือรือร้นในการท าการวิจัยในช้ันเรียนขาดเอกสารต าราที่
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนขาดตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ครูได้ศึกษาเป็นตัวอย่างขาดการ นิเทศติดตามผล
และให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ร ับผิดชอบขาดวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ ที่สนับสนุนให้ครูท าวิจัยใน          
ช้ันเรียนจากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยน ามาวางแผนในการด าเนินงานวิจัยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการสอนและการ
วิจัยในช้ันเรียนของครูท าให้ครูได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมในทุกด้าน เช่น วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และได้รับความเอาใจ
ใส่ดูแล การได้รับก าลังใจ รวมถึงการนิเทศติดตามจากผู้บริหารโรงเรียนส่งผลให้ครูสามารถพัฒนาตนเองด้านการสอน             
และการวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นทักษะกระบวนการคิด       
และสามารถน าวิธีการสอนไปสู่การปฏิบัติจริงในช้ันเรียนได้ครบทุกข้ันตอน 
  2. ครูผู้สอนสามารถท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายในโดยใช้หลักการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูเกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการวิจัย            
กับครูกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ึกษาจ ังหว ัดฉะ เช ิง เทรา  โดยมี                   
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 โรงเรียน พบว่า การใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยใน           
ช้ันเรียนของครู มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 1. ผลการด า เนินการพัฒนาครู เ กี่ ย วกับการจัดการ เ รียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นทักษะ
กระบวนการคิด และการท าวิจัยในช้ันเรียนใช้กิจกรรมอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติ และจากการสัมภาษณ์               
การประเมินแผนการเรียนรู้ ท าให้ครูผู้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสอนและการวิจัย    
เพิ่มมากขึ้น สามารถเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นทักษะกระบวนการคิดได้ ผลสืบเนื่องมาจากครู
กลุ่มผู ้เป้าหมายได้รับการอบรม และได้รับค าแนะน าจากผู้ร่วมวิจัย และวิทยากรที่มีความรู ้ ความช านาญในเรื่อง           
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยมาให้ความรู้อย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรพล ถาวงษ์กลาง 
(2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ ที่ เน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญ ผลการวิจัย พบว่า 
ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความต้องการที่พัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้  ต้องการที่ จะเข้ารับการฝึกอบรมจาก
ผู้ เ ช่ียวชาญที่รู้จริง และให้ มีการนิเทศการสอน มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง  
 2. ด้านการพัฒนาตนเองของครูด้านการวิจัยในช้ันเรียน พบว่า ครูผู้สอนส่วนมากมีความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียน มีความต้องการทีจ่ะพัฒนาตนเองในด้านการวิจัยในช้ันเรียน โดยต้องการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน และต้องการใช้
การวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครูและครูผู้สอน
ต้องการให้ผู้บริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ รวมทั้งจัดให้มีการนิเทศการสอนเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูตระหนักและเห็นความส าคัญและต้องการที่จะพัฒนาตนเองในด้านการวิจัยมีความ
สนใจที่จะเข้ารับการพัฒนาตนเอง มีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม  ท าให้ภายหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมครูผู้สอนเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชวิชญ์  โฮงยากุล (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน โดยให้ก าหนดเป็นนโยบาย
การบริหาร จัดหาแหล่งเรียนรู้ให้ครูเกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน และมีการจูงใจให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน สนับสนุน
งบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัยในช้ันเรียนในการวิจัยนี้ เมื่อผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาครูตามแผนงาน
ผู้สอนสามารถท าวิจัย ในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนของผู้ เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจาก  
เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีผู้บริหาร พร้อมทั้งศึกษานิเทศก์เป็นผู้ร่วมวิจัย และเป็นผู้นิเทศการ
สอนของครู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท าได้อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กันในแต่ละวิชา มีทักษะในการใช้สื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนได้มากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายใจ ประยูรสุข (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการ
การนิเทศการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนยานนาเวศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจัย 
พบว่า ความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก ครูต้องการของบประมาณสนับสนุนในการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ใหส้อดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงค์ เหมาะสมกับ
เนื้อหา และเสริมประสบการณการเรียนรู้ใหแ้กผู้เรียนได้มากข้ึน 

 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. โรงเรียนควรฝึกอบรมให้มีครูแกนน าที่เป็นนักวิจัยเช่ียวชาญในด้านการวิจัยในช้ันเรียนในโรงเรียนเพื่อที่จะได้
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา และเป็นผู้น าในเชิงมือปฏิบัติ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนที่ลงมือปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน
ส่วนมากมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือตลอดเวลา 
 2. ผู้บริหารโรงเรียนควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนในโรงเรียนด าเนินการวิจัย ในช้ันเรียนโดยการ
จัดหาแหล่งข้อมูล เอกสารต าราเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน งบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ์อย่างเพียงพอเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และกระตุ้นให้ครูผู้สอนด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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คุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

The Study of 21st Century Learning Features of the Faculty of Science and 
Technology Rajabhat Rajanagarindra University According to the Needs of 

Graduate Users 
ปรียาภรณ์  นิลนนท์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บัณฑิตตามหลักสูตร ในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 50 คน เลือกโดยวิธีการแบบเจาะจง ได้แก่ 
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรการอาหารและธุรกิจบรกิาร หลักสูตรเคมี หลักสูตรชีววิทยา หลักสูตรฟิสิกส์ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรความปลอดภัยและอาชีว อนามัย หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบว่า 

1. ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม อยู่ในระดับความต้องการมาก ( ̅= 3.58; SD= 1.14)  
2. ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี อยู่ในระดับความต้องการปานกลาง ( ̅= 3.44; SD= 1.14)  
3. ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ อยู่ในระดับความต้องการมาก ( ̅= 3.65; SD= 1.13)  
จากการวิจัยจะเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่  21 จ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา         

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์มุ่งหวังให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง          
ในระบบเศรษฐกิจที่สามารถแข่งขันได้และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและสังคมโดยรวมได้ และข้อเสนอแนะ
ของการวิจัยนี้ ควรศึกษาวิจัยในเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในเชิงลึกหรือเชิงคุณภาพให้มากขึ้น นอกเหนือจากเชิงการ
ส ารวจเพียงอย่างเดียว เช่น การจัดสนทนากลุ่ม การจัดสัมมนาระหว่างผู้ใช้บัณฑิต และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ได้
ข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตตามศาสตร์และวิชาชีพ และได้ข้อมูลที่ละเอียด ชัดเจน และเป็นจริงมากขึ้น 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21,  ผู้ใช้บัณฑิต 
 

Abstract 
 
 This study aims to study the 21st century learning characteristics of the 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 

Occupational Health, Information Technology, Computer science. The research instrument was a 5-rating 
scales questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, and standard deviation. The research 
of the study were as follows : 

1. The skills of learning and innovation was at the high level ( ̅= 3.58)  
2. Information, media and technology skills are at moderate level ( ̅= 3.44)  

 3. Life skills and career was at the high demand ( ̅= 3.65)  
The research will see that. Higher education institutions in the 21st century need to develop 

quality and higher education standards to enhance the competitiveness of countries in globalization, 
aiming for people to be centers of development, strengthening of competitive economy and quality 
building. Good life for people and society as a whole and the suggestions of this research. Research on 
the satisfaction of the users in depth or quality should be studied more. Apart from exploration alone 
such as Group discussion Seminar between users and the person responsible for the course to obtain an 
agreement on the production of graduates by science and profession. And the information is clearer and 
more realistic. 
Keywords: 21st Century Learning Features, Graduate Users 
 
บทน า 

สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการผลิตบัณฑิต โดยต้องผลิตคนที่มีคุณภาพเจริญงอกงาม
ด้วยภูมิแห่งปัญญา มีทักษะ คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และสามารถด ารงชีวิตในสังคมร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 

เนื่องจากในปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเข้มงวดด้านมาตรฐานวิชาชีพมากขึ้น   
มีการแข่งขันกันมากขึ้น และการท างานมีลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้น การก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์          
จึงมีประโยชน์อย่างน้อย 3 ประการ คือ ประการแรก หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน สังคม ท้ังในระดับชาติและระดับ
นานาชาติได้รับประโยชน์มากยิ่งข้ึน เพราะได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการมากขึ้น ประการที่สอง เป็นประโยชน์
ต่อสถานศึกษาในการใช้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียน      
การสอน การจัดกิจกรรม และบริหารจัดการทรัพยากรต่ างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ประการที่สาม         
เป็นประโยชน์ต่อตัวบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพราะจะท าให้มีโอกาสในการถูกคัดเลือกเข้าท างานมากขึ้น และมีโอกาส     
ในการก้าวหน้าในการท างานมากขึ้น (คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557, 2558) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มาตรา 24 ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้
โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา จัดการ
เรียนรู้ให้เกิดทุกเวลาทุกสถานที่ พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับ สถาบันการศึกษาที่ต้องเตรียมคนเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาคนในศตวรรษท่ี 21 ที่ต้องการผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ คือ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน การมีทักษะชีวิต การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ การใช้งานเทคโนโลยี (สุมาลี, 2550) 

จากท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันคุณลักษณะของคนในยุคศตวรรษที่ 21 มีความส าคัญ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อรองรับศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษา  และ
ต่อหน่วยงานท่ีเป็นผู้ใช้บัณฑิต เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และ
บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และพัฒนานักศึกษาให้มีโอกาสในการถูกคัดเลือกเข้าท างาน               
มากขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
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Occupational Health, Information Technology, Computer science. The research instrument was a 5-rating 
scales questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, and standard deviation. The research 
of the study were as follows : 

1. The skills of learning and innovation was at the high level ( ̅= 3.58)  
2. Information, media and technology skills are at moderate level ( ̅= 3.44)  

 3. Life skills and career was at the high demand ( ̅= 3.65)  
The research will see that. Higher education institutions in the 21st century need to develop 

quality and higher education standards to enhance the competitiveness of countries in globalization, 
aiming for people to be centers of development, strengthening of competitive economy and quality 
building. Good life for people and society as a whole and the suggestions of this research. Research on 
the satisfaction of the users in depth or quality should be studied more. Apart from exploration alone 
such as Group discussion Seminar between users and the person responsible for the course to obtain an 
agreement on the production of graduates by science and profession. And the information is clearer and 
more realistic. 
Keywords: 21st Century Learning Features, Graduate Users 
 
บทน า 

สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการผลิตบัณฑิต โดยต้องผลิตคนที่มีคุณภาพเจริญงอกงาม
ด้วยภูมิแห่งปัญญา มีทักษะ คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และสามารถด ารงชีวิตในสังคมร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 

เนื่องจากในปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเข้มงวดด้านมาตรฐานวิชาชีพมากขึ้น   
มีการแข่งขันกันมากขึ้น และการท างานมีลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้น การก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์          
จึงมีประโยชน์อย่างน้อย 3 ประการ คือ ประการแรก หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน สังคม ท้ังในระดับชาติและระดับ
นานาชาติได้รับประโยชน์มากยิ่งข้ึน เพราะได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการมากขึ้น ประการที่สอง เป็นประโยชน์
ต่อสถานศึกษาในการใช้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียน      
การสอน การจัดกิจกรรม และบริหารจัดการทรัพยากรต่ างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ประการที่สาม         
เป็นประโยชน์ต่อตัวบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพราะจะท าให้มีโอกาสในการถูกคัดเลือกเข้าท างานมากขึ้น และมีโอกาส     
ในการก้าวหน้าในการท างานมากขึ้น (คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557, 2558) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มาตรา 24 ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้
โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา จัดการ
เรียนรู้ให้เกิดทุกเวลาทุกสถานที่ พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับ สถาบันการศึกษาที่ต้องเตรียมคนเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาคนในศตวรรษท่ี 21 ที่ต้องการผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ คือ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน การมีทักษะชีวิต การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ การใช้งานเทคโนโลยี (สุมาลี, 2550) 

จากท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันคุณลักษณะของคนในยุคศตวรรษที่ 21 มีความส าคัญ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อรองรับศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษา  และ
ต่อหน่วยงานท่ีเป็นผู้ใช้บัณฑิต เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และ
บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และพัฒนานักศึกษาให้มีโอกาสในการถูกคัดเลือกเข้าท างาน               
มากขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   

3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นตัวแทนของประชากร คือ ผู้ใช้บัณฑิตตามหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2559 เลือกโดยวิธีการแบบเจาะจง (หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน 
และอื่นๆ) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 50 คน  ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรการอาหารและธุรกิจบริการ หลักสูตร
เคมี หลักสูตรชีววิทยา หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  เก็บข้อมูลโดย 1) สร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ และส่งแบบสอบถามทางโปรแกรมเมสเซนเจอร์ (ไลน์) หรืออีเมล ให้กับผู้ใช้บัณฑิต ในช่วงเดือน
มีนาคม 2560 2) น าผลแบบสอบถามออนไลน์ที่ได้รับกลับคืนมาทางอีเมล และท าการประมวลผลต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

ผลจากการเก็บข้อมูลคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้มุ่งศึกษาเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตตามหลักสูตร                        
ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 50 คน ประกอบด้วย 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (จ านวน 1 ข้อ) 
ส่วนที่ 2 แบบส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์จ านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย 

  2.1 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (จ านวน 5 ข้อ) 
  2.2 ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (จ านวน 4 ข้อ) 

 2.3 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ (จ านวน 6 ข้อ) 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

ตารางที ่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทหน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
41 
  1 

81.2 
  2.1 

หน่วยงานเอกชน/ธุรกิจ 
อื่นๆ 

  7 
  1 

14.6 
  2.1 

รวม 50 100.0 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 81.2
รองลงมาปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานเอกชน/ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 14.6 และปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ    
มีเพียงร้อยละ 2.1 

 

 
 

ภาพที่ 1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทหน่วยงาน 
 
ตารางที่ 2  คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค ์
 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ 

ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนและเข้าใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัต ิ 3.60 1.21 มาก 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท านวัตกรรม 3.62 1.09 มาก 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และการวางแผนการท างาน
ได้เหมาะสม 3.56 1.16 มาก 
สร้างงานใหม่ และนวัตกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพต่อหน่วยงาน 3.60 1.12 มาก 
สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักทฤษฎี เพื่อการแก้ไขต่างๆ 3.52 1.13 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.58 1.14 มาก 
ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 3.62 1.19 มาก 
มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสื่อสารภาษาในแต่ละประเทศ
ในอาเซียน 3.36 1.08 ปานกลาง 

 

 

2.1% 

81.2% 

14.6% 2.1% 

ประเภทหน่วยงาน 

หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน อื่นๆ 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

72

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
ต้องการ 

มีความสามารถประยุกต์ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีครอบคลุม
กลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเหมาะสม 3.38 1.10 ปานกลาง 
การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรอืคณิตศาสตร์ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของวิชาชีพ 3.38 1.19 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.44 1.14 ปานกลาง 
ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ 
ตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 3.68 1.04 มาก 
มีความรูร้อบตัวที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ 3.68 1.04 มาก 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3.68 1.04 มาก 
มีภาวะผู้น าและเห็นปัญหาสังคมและลงมือท าเพื่อน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง 3.62 1.21 มาก 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 3.62 1.21 มาก 

มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี/ 
สันติธรรม 3.64 1.22 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.65 1.13 มาก 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.57 1.14 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการบัณฑิตตามคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับความต้องการมาก ( ̅= 3.57; SD= 
1.14) เมื่อพิจารณาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตแต่ละด้าน พบว่า ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ( ̅= 3.58; SD= 1.14) 
และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ( ̅= 3.65 ; SD= 1.13) ซึ่งอยู่ในระดับความต้องการมาก ส่วนด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ( ̅= 3.44 ; SD= 1.14) อยู่ในระดับความต้องการปานกลาง  
 
ตารางที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ 
1. การเกิดนวัตกรรมต้องน าไปใช้  
    ได้จริง และให้เกดิประโยชน์   
    สูงสุด การเรยีนและการ 
    ทบทวนวรรณกรรมก่อให้เกดิ 
    นวัตกรรมที่ด ี
2. สามารถพัฒนาและต่อยอดงาน 
   เดิม มีนวตักรรมเพื่อพัฒนาและ 
   แก้ไข 
3. ควรมีความพร้อมด้านวิชาการ 
   และการประยุกต์นวัตกรรมใน 
   ชุมชน 

1. ใช้สื่อประเภทต่างๆ เหมาะสมกับกลุ่มที่ 
    ต้องการสื่อสาร 
2. มีความรอบรู้ในสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 
    ที่ทันสมัยในสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการน าเสนองาน 
   วิเคราะห์ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์งาน 
   ในระดับดี 
4. ใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อการสอนได้ และสื่อสาร 
   ในอาเซียนได้ 

1. มีการพัฒนาองค์ความรู้เสมอ 
    และต่อเนื่อง 
2. มีความเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับ 
   มอบหมายและสามารถ 
   ถ่ายทอดให้บุคลากรภายใน 
   และภายนอกหน่วยงาน 
3. มีความอดทนและกระตือรือร้น 
   ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
   ตลอดเวลา 
4. ท างานเป็น อดทน เสียสละ  
   รักอาชีพ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ท าให้ทราบว่า  
ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่  21 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมาก            
อาจเนื่องมาจากสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทอย่างส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับบ้านเมืองและเป็นสถาบันหลักที่มี
บทบาทช้ีน าสังคม แก้ไขปัญหาด้วยวิชาการ และปัญญา สร้างความหวังของสังคม ซ่ึงภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติสี่ประการ คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเป็นที่พึ่งของ
สังคม และ 4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชาติ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อให้การ
เรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 จึงควรเตรียมความพร้อมสร้างองค์ความรู้ความช านาญการและความสามารถในการเรียนรู้
ด้านต่างๆ ตั้งแต่ มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรและวิธีการสอน การพัฒนาวิชาชีพ รวมถึงบรรยากาศการเรียนรู้ ให้มีความ
ตระหนักถึงสังคมในอนาคตที่ซับซ้อนช่วยให้เกิดความคล่องแคล่วและสามารถปรับตัว  ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 
21 จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์
มุ่งหวังให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจที่สามารถแข่งขันได้และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับประชาชนและสังคมโดยรวม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ส่วนด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับ 
(พิณสุดา, 2552) เนื่องจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองสิ่งแวดล้อม และพลังงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและประชากรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในกระแสโลกาภิวัตน์โดยพิจารณาปรับปรุงทั้งระบบทั้งด้านปรัชญาแนวคิด
จุดมุ่งหมายหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการ
ลงทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาและรูปแบบการจัดการศึกษาแนวใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตน์ได้อย่างทันท่วงที จึงส่งผลท าให้ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาวิจัยในเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในเชิงลึกหรือเชิงคุณภาพให้มากขึ้น  นอกเหนือจากเชิงการ
ส ารวจเพียงอย่างเดียว เช่น การจัดสนทนากลุ่ม การจัดสัมมนาระหว่างผู้ใช้บัณฑิต และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อได้ข้อตกลง
ในการผลิตบัณฑิตตามศาสตร์และวิชาชีพ ได้ข้อมูลที่ละเอียด ชัดเจน และเป็นจริงมากขึ้น 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกๆปีการศึกษา  
เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

Pedagogical Approaches of the Course "Ethics for Self  Development" 
by Using Participatory Procedures 
ธนกร ภิบาลรักษ,์ เชษฐ์ณรัช อรชุน, กนกวรรณ อยูไ่สว 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อ

การพัฒนาตน และศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน  ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 2 กลุ่ม ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด  
140 คน และกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ประกอบไปด้วยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้สอนจ านวน 1 คน   
นักศึกษาจ านวน 5 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง จ านวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน 

ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน สภาพปัญหา 
มีเพียง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ควรเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับจิตส านึกต่อบิดามารดา และแนวทางจัด    
การเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ได้แก่ ควรมีกิจกรรมจิตอาสานอก
มหาวิทยาลัย และสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องความส านึกต่อพระคุณของ          
บิดามารดา 
ค าส าคัญ: จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน, กระบวนการมีส่วนร่วม 
    

Abstract 
 
  The purposes of this research are 1) to investigate problems of conducting a course " 

Ethics for Self Development" 2) to study participatory procedures among parents of students 
who registered the course. The population included two groups of students, each of which has 
140 people.  The sample included one course instructor, five students, and three people who 
are parents (totally nine). The sampling technique is a purposive sampling technique. 

            The findings showed only one problem of learning and instruction management in 
the course “Ethics for Self Development” which included the consciousness and gratitude to 
parents. The learning and instruction guideline for the course “Ethics for Self Development” was 
to organize the public mind activities outside the university. The students’ parents needed the 
topic of consciousness and gratitude to parents to be taught in the course. 
Keywords: Moral Education for Self Development, Participatory Procedures 

 
บทน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 24 (5) กล่าวว่า “ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้และ
มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ” และมาตรา 30 กล่าวว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา” (เชษฐ์ณรัช อรชุน, 2557 : 1)  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าครูมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้วิจัยและใช้ผลการวิจัยซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นให้
เป็นคนดี มีความรู้อย่างมีความสุขในสังคมไทยและสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์หรือกระแส
วัฒนธรรม Social network หมวดวิชาศึกษาทั่วไปก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน มุ่งพัฒนาและเสริมสร้าง 
คุณลักษณะความเป็นมนุษย์ (Human Being) และพลเมืองดี (Active Citizen) ให้แก่บัณฑิตทั้งด้านกาย จิต 
อารมณ์ เจตคติ และสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญงอกงามด้านปัญญาธรรม ทักษะและ เจตคติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนมีความรู้ในด้านศิลปวิทยาการที่สร้างบุคลิกลักษณะของผู้มีการศึกษา  สามารถเป็นผู้น า ผู้ตาม
และด ารงชีวิตในสังคมระบอบประชาธิปไตย ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเนื้อหาสาระของ 4 กลุ่มวิชาได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา               
และการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยต้องจัดบูรณาการเนื้อหาสาระเข้าด้วยกัน  เพื่อให้เห็นการเช่ือมโยงขององค์ความรู้และการใช้ประโยชน์             
จึงจัดเป็นรายวิชาบังคับทั้งหมดทุกคนต้องเรียน ทั้งในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี เอกสารแนวทาง                   
การจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (2552). (ออนไลน์). สืบค้นจาก: http://www. 
academic.cmru.ac.th [16 มีนาคม 2558] 

 วิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเป็นส่วนหน่ึงของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและที่ส าคัญยิ่งกล่าวคือเป็นวิชาที่
บังคับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทุกช้ันปีต้องเรียนวิชาดังกล่าว ซึ่งค าอธิบายรายวิชาดังกล่าวได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความหมายของจริยศึกษา จริยธรรม แนวคิดทางจริยธรรม การน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้
และบูรณาการพัฒนาชีวิตตนเอง ได้แก่ รู้จักการปฏิบัติตนให้อยู่บนพ้ืนฐานของหลักศีลธรรมอันดีงาม ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ แต่ในสภาพปัจจุบันซึ่งนับตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1/2552 เป็นต้นมา ได้มีการ
จัดการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนขึ้นทั้งในภาคปกติและในภาคพิเศษ  แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร เพราะเนื่องจากมีนักศึกษาเป็นจ านวนมาก ผู้สอนไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างท่ัวถึง การจัดกิจกรรม
ในห้องเรียนยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นต้น กระบวนการสอนได้ใช้วิธีการสอนร่วมกันโดยมีจ านวนผู้สอน 5 คน  
แบ่งหน้าท่ีกันตามเนื้อหาที่ได้จัดท าแผนไว้ และต่อมาได้ใช้วิธีการสอนเพียง 1 คนก็ตามที  

 ปัจจุบันปัญหาดั งกล่าวได้ลดลงอย่าง เห็นได้ ชัด เนื่องจากมีผลงานการวิจัยใน ช้ั นเรี ยนของ              
อาจารย์เชษฐ์ณรัช อรชุน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร มินวงษ์ ได้น าผลการวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้น าไปใช้
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้เป็นที่น่าพอใจ  แต่การจัดการเรียนการสอนนั้นยังมีมิติที่ควร
เพิ่มเติม ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจเพื่อที่จะค้นหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน  โดยใช้
กระบวนการของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและเหมาะสม
บรรลุถึงแนวคิดของค าอธิบายรายวิชาดังกล่าว และเพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ต่อไป 
 
ค าถามการวิจัย 

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนมีอะไรบ้าง 
2. ผู้ปกครองมีความประสงค์จะให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ในเรื่องใดบ้างเกี่ยวกับวิชาจริยศึกษา      

เพื่อการพัฒนาตน และแนวทางการจัดการเรียนสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง ควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน 
2. เพื่อศึกษาความประสงค์ของผู้ปกครองที่จะให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ในเรื่องใดบ้าง  เกี่ยวกับวิชา 

จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน และน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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Cohen and Uphoff  (Process of Participatory Action Research)
ผู้ปกครองและนักศึกษามีส่วนร่วมต่อกระบวนการตัดสินใจอย่างน้อย 1 มิติ 
ได้แก่ การสะท้อนความคิดเห็นเชิงเนื้อหา ต่อวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย   
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ภาคปกติ ที่ท าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาจริยศึกษาเพื่อการ

พัฒนาตนกลุ่มที ่1 และกลุ่มที่ 2 จ านวน 140 คน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
ภายหลังจากผู้วิจัยได้ส ารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัด 

การเรียนการสอน สามารถน ามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
        

ภาพประกอบ  1  แผนภูมิแสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยในช้ันเรียนเร่ืองแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยในช้ันเรียนเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นวิธีที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้อย่างแท้จริง โดยมีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน 2 กลุ่ม ซึ่งมีจ านวน
ทั้งหมด 140 คน และกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ประกอบไปด้วยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้สอน
จ านวน 1 คน นักศึกษาจ านวน 5 คน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ปกครองของนักศึกษา จ านวน 3 คน รวมทั้งสิ้น     
9 คน ระยะเวลาในการท าวิจัย 8 เดือน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกต (Observation) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม ประกอบไปด้วย
การศึกษาวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจัย การสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์   
ในการด าเนินการสัมภาษณ์จริงนั้นจะไม่มีการเรียงล าดับของข้อค าถาม  แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดง
ความคิดเห็นอย่างเสรีภายใต้บรรยากาศการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันแบบเป็นกันเอง 

 
 
 
 
 

สภาพปัญหา 
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการวัดผลและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านสื่อการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวทางการจัดการเรียน 
การสอนวิชาจริยศึกษา 
เพื่อการพัฒนาตนที ่
เหมาะสมโดยใช้ 
กระบวนการมีส่วนร่วม 
ของผู้ปกครอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการจดัการเรียนรู ้
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่

เกี่ยวข้องกับวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนนักศึกษาที่เรียนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนกลุ่มที่  1 และ 2           
และด าเนินการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ใช้บรรยากาศการสัมภาษณ์ด้วยการสนทนากลุ่มแบบแลกเปลี่ยนแบบ         
เป็นกันเอง 

วิธีการตรวจสอบข้อมูล 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดมาด าเนินการตรวจสอบ โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 

(Triangulation) ด้านข้อมูล (Data Triangulation) ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบ ก็คือ การสอบแหล่งของข้อมูล โดย
พิจารณาจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่แตกต่างกันใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สอน กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้ปกครองของนักศึกษา 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ภายหลังจากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม ได้แก่ จัดกลุ่ม
ข้อมูล เรียบเรียงข้อมูล จัดล าดับตามเนื้อหาที่ต้องการศึกษาเพื่อตอบค าถามตามวัตถุประสงค์  วิเคราะห์ข้อมูล    
โดยการน าเอาข้อสรุปที่ได้ มาท าการสังเคราะห์เพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน
วิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมโดยใช้กระบวนการมีส่ วนร่วมจากผู้ปกครองของ
นักศึกษา 

การน าเสนอข้อมูล 
 ภายหลังจากการสัมภาษณเ์ชิงลึก การสังเกต และสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูล โดยใช้วิธีการรายงาน
เชิงพรรณนา โดยขั้นสุดท้ายจะน าเสนอแนวทางการจัดการเรียนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนที่เหมาะสมโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม  

 
สรุปผล 

 การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนโดยใช้กระบวนการมีส่วน
ครั้งนี้ได้ข้อค้นพบตามความมุ่งหมายของการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 สภาพปัญหาการจัดการเรียนสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน พบว่าสภาพปัญหามีเพียง 1 ด้าน
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ควรเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับจิตส านึกต่อบิดามารดา 

    แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมที่
เหมาะสม พบว่าควรมีแนวทางที่เหมาะสม 2 แนวทาง ได้แก่ ควรมีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกมหาวิทยาลัยและ
ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับจิตส านึกต่อบิดามารดา 
 
อภิปรายผล 

จากข้อสรุปผลการวิจัยข้างต้นท าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัย เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการน าผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ สภาพปัญหาการจัดการเรียน
สอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม  พบว่าด้านการจัดการเรียนรู้ที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมของแบนดูรา (Bandara 1977 : 16 อ้างถึงในเชษฐ์ณรัช อรชุน, 2557 : 6) ซึ่งได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
จริยธรรม คือ จริยธรรมเป็นกฎส าหรับการประเมินพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 
ด้านวิธีเรียนรู้ กล่าวคือ การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นโดยตนเอง หรือเกิดจากการสังเกตพฤติกรรม
และผลกรรมของผู้อื่น นอกจากน้ีมนุษย์ยังสามารถเรียนรู้จากการฟังค าบอกเล่าของผู้อื่น และจากการอ่านสิ่งท่ีผู้อื่น
บันทึกไว้ด้วยวิธีการเรียนรู้หลายรูปแบบท าให้มนุษย์เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง เพราะฉะนั้นการก่อรูปของพฤติกรรม
ทางจริยธรรม จะต้องอาศัยกระบวนการ หรือการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและมีอิทธิพลประการหนึ่งที่จะท า
ให้ผู้เรียนค่อยๆ มีพัฒนาการทางจริยธรรมขึ้นเป็นล าดับ  

ประเด็นสุดท้ายในการน าเสนอแนวทางการจัดการเรียน การสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ประโยชน์นอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดรับกับปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้แก่ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมเนื้อหาวิชาควรเน้นเรื่องจิตส านึกต่อบิดามารดาซึ่งสะท้อนให้เห็ นถึงผู้ปกครองมี           
ความประสงค์ให้นักศึกษาเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพพการี  สิ่งเหล่านี้จะส่งผลท าให้นักศึกษาได้เกิด         
การเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง  

เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในห้องเรียนยังไม่สามารถท าให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ที่เพียงพอ  การจัด
กิจกรรมต่างๆจึงเป็นปัจจัยแวดล้อมหนึ่งที่สามารถส่งเสริมความรู้ด้านจริยธรรมให้กับผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้
ได้รับประสบการณ์ตรง กระบวนการดังกล่าวจึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมทางจริยธรรม  มี
พัฒนาการด้านบุคลิกภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อการพัฒนาตนได้อย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 6 และมาตรา 24 ซึ่งกล่าวไว้ว่าการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ไว้ในทุกวิชา เมื่อประมวลเปรียบเทียบผลงานวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการ
พัฒนาตนที่ผ่านมาตั้งแต่มีการศึกษาวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2557 (เชษฐ์ณรัช อรชุน และ อาภากร มินวงษ์,  2557) พบว่า
ปรากฏการณ์ที่เป็นองค์ความรู้ชุดใหม่เมื่อได้มีการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการ
พัฒนาตนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโดยผู้ปกครองพบว่า ผู้ปกครองต้องการให้นักศึกษาเป็นคนดีมีจิตส านึกต่อ
บิดามารดาซึ่งหมายความว่าการจัดการเรียนการสอนนั้นผู้สอนควรเน้นกิจกรรมกตัญญูกตเวทิตา  และกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์หรือจิตอาสาควรมีการจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ประเด็นนี้จึงถือได้ว่าสอดรับกับทฤษฎี
ต้นไม้จริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543) ได้ท าการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง  
โดยได้ท าการประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมต่างๆ ของคนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
อายุตั้งแต่ 6-60 ปี ซึ่งได้อธิบายปรากฎการณ์รากของต้นไม้เปรียบได้กับสติปัญญา ประสบการณ์ทางสังคม และ
สุขภาพจิต  

ดังนั้นการจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของรากของต้นไม้ทางจริยธรรมซึ่งเป็น
กระบวนการเชิงปฏิสัมพันธ์กับสังคมหรือชุมชนท าให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรูแ้ละเข้าใจทักษะชีวิตโดยตรง ซึง่จาก
ข้อค้นพบเดิมควรมีกิจกรรมจิตอาสาซึ่งเน้นภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชา 
จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน ได้แก่ ควรมีวิทยากรมาบรรยาย ควรมีกิจกรรมนันทนาการ และควรลดจ านวน
นักศึกษาให้น้อยลง ไม่พบว่านักศึกษาและผู้ปกครองมีความเห็นที่แตกตา่งซึ่งตีความได้ว่ากิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาดังกล่าวที่ผ่านมายังคงมีประสิทธิภาพและควรน าแนวทางจัดการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโดยผู้ปกครองไปทดลองใช้จริงในภาคการศึกษาต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการท าวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา 
2. ควรมีการท าวิจัยในช้ันเรียนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตนโดยใช้กระบวนการ  การมีส่วนร่วม    

ได้แก่ ผู้สอน ผู้ปกครอง ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ควรมีการท าวิจัยเชิงส ารวจเจตคตินักศึกษาต่อการเรียนวิชาจริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน 
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ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

Advisory system as perceived by students and advisors  
At Thepsatri Rajabhat University 

นันทนา  แจ้งสว่าง 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์เกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ี

ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อความคาดหวังให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปฏิบัติ และสิ่งที่อาจารย์ท่ีปรึกษาปฏิบัติจริง2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการ
ดําเนินการในการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา3)เพ่ือศึกษาปัญหาที่อาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาพบจากการ
ดําเนินงานของระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่อาจารย์ท่ีปรึกษาจํานวน 247คน และ
นักศึกษาทุกคณะจํานวน 600 คนส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม 2 ชุด เป็นแบบสอบถามสําหรับ
นักศึกษาและสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความถี่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
 1.บทบาทท่ีคาดหวังของอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยค่า

คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือด้านบริการด้านการพัฒนาและการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา ด้านวินัย ด้านวิชาการ และด้านการปรับตัวและเรื่องส่วนตัวส่วนบทบาทท่ีปฏิบัติจริงของอาจารย์ท่ีปรึกษาตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยค่าคะแนนเฉลี่ยท่ีปฏิบัติจริงเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านบริการ ด้านวินัย ด้านการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ด้านวิชาการ และด้านการปรับตัวและเรื่อง
ส่วนตัว แต่เมื่อพิจารณาบทบาทท่ีคาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ท่ีปรึกษาจากค่าคะแนนเฉลี่ยทุกด้านและ
รายข้อ พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยบทบาทท่ีคาดหวังสูงกว่าบทบาทท่ีปฏิบัติจริง 

 2.ระดับความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อาจารย์ท่ีปรึกษาโดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านนักศึกษา 
ด้านศักยภาพการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านความพร้อมของเครื่องมือและข้อมูลสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา และด้านการ
บริหารจัดการ 

 3.ปัญหาที่อาจารย์ท่ีปรึกษาพบในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งข้อมูลให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาทราบอย่างชัดเจน นักศึกษาไม่เคยมาพบ เวลาของอาจารย์กับนักศึกษาว่างไม่ตรงกันนักศึกษาท่ีปรึกษามีจํานวน
มากเกินไปคู่มือนักศึกษาไม่ทันสมัย นักศึกษาไม่ให้ความสําคัญกับอาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษาขาดความเข้าใจ เช่น การ
ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ นักศึกษาขาดทุนทรัพย์ในการเรียน นักศึกษามีปัญหาส่วนตัว อาจารย์ท่ีปรึกษาไม่รับผิดชอบ
นักศึกษาท่ีปรึกษาของตนเองและแนะนําให้ไปขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นนักศึกษาขอคําแนะนําจากรุ่นพี่เป็นสําคัญ
หรือนักศึกษาไม่ทราบว่าใครเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาที่ปรึกษาหรือข้อมูลในระบบ
นักศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีโอกาสสอนนักศึกษาท่ีปรึกษาของตนเอง 

 4.ปัญหาที่นักศึกษาพบในการเขา้ขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาคืออาจารย์ไม่ว่าง มีภารกิจหลายอย่าง เช่น 
ประชุม ไปราชการ งานบริหาร มีงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น อาจารย์มีเวลาน้อยในการให้คําปรึกษา
ปัญหาเรื่องการเรียน นักศึกษาไม่กล้าเข้าพบ มีคนเข้าพบอาจารย์จํานวนมากทําให้อาจารย์ไม่ว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาอยู่คน
ละสาขาและอาจารย์ให้คําปรึกษาได้ไม่ดีพอ 
คําสําคัญ:ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา, อาจารย์ท่ีปรึกษา, นักศึกษา 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

Advisory system as perceived by students and advisors  
At Thepsatri Rajabhat University 

นันทนา  แจ้งสว่าง 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์เกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ี

ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อความคาดหวังให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปฏิบัติ และสิ่งที่อาจารย์ท่ีปรึกษาปฏิบัติจริง2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการ
ดําเนินการในการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา3)เพ่ือศึกษาปัญหาที่อาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาพบจากการ
ดําเนินงานของระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่อาจารย์ท่ีปรึกษาจํานวน 247คน และ
นักศึกษาทุกคณะจํานวน 600 คนส่วนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม 2 ชุด เป็นแบบสอบถามสําหรับ
นักศึกษาและสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความถี่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
 1.บทบาทที่คาดหวังของอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยค่า

คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือด้านบริการด้านการพัฒนาและการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา ด้านวินัย ด้านวิชาการ และด้านการปรับตัวและเรื่องส่วนตัวส่วนบทบาทท่ีปฏิบัติจริงของอาจารย์ท่ีปรึกษาตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยค่าคะแนนเฉลี่ยท่ีปฏิบัติจริงเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านบริการ ด้านวินัย ด้านการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ด้านวิชาการ และด้านการปรับตัวและเรื่อง
ส่วนตัว แต่เมื่อพิจารณาบทบาทท่ีคาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ท่ีปรึกษาจากค่าคะแนนเฉลี่ยทุกด้านและ
รายข้อ พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยบทบาทที่คาดหวังสูงกว่าบทบาทท่ีปฏิบัติจริง 

 2.ระดับความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อาจารย์ท่ีปรึกษาโดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านนักศึกษา 
ด้านศักยภาพการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านความพร้อมของเครื่องมือและข้อมูลสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา และด้านการ
บริหารจัดการ 

 3.ปัญหาที่อาจารย์ท่ีปรึกษาพบในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งข้อมูลให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาทราบอย่างชัดเจน นักศึกษาไม่เคยมาพบ เวลาของอาจารย์กับนักศึกษาว่างไม่ตรงกันนักศึกษาท่ีปรึกษามีจํานวน
มากเกินไปคู่มือนักศึกษาไม่ทันสมัย นักศึกษาไม่ให้ความสําคัญกับอาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษาขาดความเข้าใจ เช่น การ
ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ นักศึกษาขาดทุนทรัพย์ในการเรียน นักศึกษามีปัญหาส่วนตัว อาจารย์ท่ีปรึกษาไม่รับผิดชอบ
นักศึกษาท่ีปรึกษาของตนเองและแนะนําให้ไปขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นนักศึกษาขอคําแนะนําจากรุ่นพี่เป็นสําคัญ
หรือนักศึกษาไม่ทราบว่าใครเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาที่ปรึกษาหรือข้อมูลในระบบ
นักศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีโอกาสสอนนักศึกษาท่ีปรึกษาของตนเอง 

 4.ปัญหาที่นักศึกษาพบในการเขา้ขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาคืออาจารย์ไม่ว่าง มีภารกิจหลายอย่าง เช่น 
ประชุม ไปราชการ งานบริหาร มีงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น อาจารย์มีเวลาน้อยในการให้คําปรึกษา
ปัญหาเรื่องการเรียน นักศึกษาไม่กล้าเข้าพบ มีคนเข้าพบอาจารย์จํานวนมากทําให้อาจารย์ไม่ว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาอยู่คน
ละสาขาและอาจารย์ให้คําปรึกษาได้ไม่ดีพอ 
คําสําคัญ:ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา, อาจารย์ท่ีปรกึษา, นักศึกษา 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to 1) study students’ opinion on their expectation and 
perception of advising services from advisors, 2) examine advisors’ opinion on their advising services, 
and 3) study problems on advisory system perceived by advisors and students. Research samples 
consisted of 247 advisors and 600 students. Research instrument comprised of 2 sets of questionnaire 
for students and advisors. The questionnaire contained 2 sections which were 5 rating scale and open-
ended questions. The data were analyzed by percentage, arithmetic mean, and standard deviation. 

 The research findings were as follows: 
 1.According to students’ opinion on their expectation, there was high level. The arithmetic 

mean could be ranged from maximum to minimum as follows: service, student development and 
orientation, discipline, academic skills, adaptation and personal privacy. And perception of advising 
services from advisors, there was high level. The arithmetic mean could be ranged from maximum to 
minimum as follows: service, discipline, student development and orientation, academic skills, 
adaptation and personal privacy. However, students’ expectation higher perception of advising 
services from advisors.  

 2.According to advisors’ opinion on their advising services and problems, there wasmoderate 
level in overall and all aspects. The arithmetic mean could be ranged from maximum to minimum as 
follows: student, advisor’s competency, readiness for all instrument and data for advisors, and 
management.  

 3.There were importation problems for advisors. First, relevant departments did not inform 
clearly about advisory data. Some students never came to meet their advisors. Students and advisors 
did not have comfortable time to meet each other. There were too many students for advisors. 
Student instruction was out of date. Students did not pay attention to advisors. Students did not 
understand some process such as doing the registration on their course work. Students did not have 
money because of their personnel privacy problems. Advisors did not pay attention to their students 
and sent them to ask for some advice from other advisors. Some students asked for some advice 
from senior students. Students did not know their advisor. Advisor could not check for their students’ 
data. The database was out of date. The last but not least, advisors did not have a chance to teach 
their students.  

 4.There were significant problems for students. First, their advisors did not have time for 
them because their advisors have many works such as on the meeting, on the government duty, on 
administrative working both in and out the university. Advisors did not have enough time for advising 
services especially in learning problems. Students did not feel comfortable to meet their advisors 
because advisors were busy with other students. Advisors were different major from their students. 
Keywords: Advisory system, advisor, student 
 
 
 
 
 
 
 

บทนํา 
 ประเทศไทยได้ทําการปฏิรูปการศึกษามาแล้วหลายครั้งเพื่อให้ได้การศึกษาที่มีคุณภาพดีปัจจัยท่ีสําคัญที่สุด

เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาคือกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วยการจัดการสอนของผู้สอนและความ
พร้อมในการเรียนของผู้เรียนการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นผู้เรียนส่วนมากเป็นวัยรุ่นตอนปลายหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นโดย
มีอายุระหว่าง 16-21 ปีซ่ึงเป็นวัยท่ีมีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นแต่มีประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตน้อยเมื่อเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงมักมีปัญหาหลายประการทั้งปัญหาส่วนตัวปัญหาสังคมและปัญหาการเรียนที่แตกต่างจาก
การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างมากปัญหาของนิสิตนักศึกษามีผลต่อสุขภาพจิตและสมาธิในการศึกษาถ้า
นิสิตนักศึกษามีปัญหามากย่อมส่งผลทําให้สุขภาพจิตไม่ดีและมีสมาธิในการศึกษาน้อยลงจึงทําให้ผลการเรียนของนิสิต
นักศึกษาจํานวนมากตกตํ่าทําให้นิสิตนักศึกษากลุ่มนี้อยู่ในสถานภาพรอพินิจ (On probation) นิสิตนักศึกษาจํานวนไม่น้อย
ถูกคัดชื่อออกเนื่องมาจากผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ทําให้เกิดการสูญเสียทางการศึกษาเป็นอันมากดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปในทุกประเทศจึงได้จัดให้มีระบบการให้คําปรึกษาวิชาการเพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหา
ของนิสิตนักศึกษาซ่ึงจะช่วยให้นิสิตนักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาและทําให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ได้ผลดีย่ิงขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,2554) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาท่ีตั้งขึ้นเพื่อเตรียมผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถด้านวิชาชีพพร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและตอบสนองความต้องการของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขพึ่งตนเองได้และเป็นประชากรที่มีคุณภาพใน
สังคมซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อนักศึกษาได้มาปรึกษาในเรื่องส่วนตัว เรื่องการปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือน และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ซ่ึงได้จัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษาในชั้นปีท่ี 1 จนถึงสําเรจ็การศึกษา 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาจะมีบทบาทสําคัญมากในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาให้เจริญงอกงามในทุก ๆด้านอาจารย์
ท่ีปรึกษาจะเป็นผู้ใกล้ชิดสนิทสนมกับนักศึกษาเป็นผู้สังเกตปัญหาของนักศึกษาและให้ความช่วยเหลือหรือแนะนํา
นักศึกษาในการแก้ปัญหาต่าง ๆขณะเดียวกันนักศึกษาควรให้ความสําคัญถึงบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาเช่นกันดังนั้น
อาจารย์ท่ีปรึกษาจึงมีบทบาทสําคัญส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นผู้ท่ีได้รับความคาดหวังจากสังคมเนื่องจาก
เป็นผู้ท่ีใกล้ชิดกับตัวนักศึกษาแต่ละคนมากกว่าผู้อ่ืนเพราะโดยหน้าท่ีทางนิตินัยอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นเสมือนผู้ทําแผนการ
ศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาเข้ามาเป็นนักศึกษาจนจบการศึกษาพิจารณาผลการเรียนท่ีผ่านมาเพื่ออนุญาต
ให้นักศึกษาเลือกวิชาเรียนในภาคเรียนถัดไปและเรื่องอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาส่วนหน้าท่ีทางพฤตินัยอาจารย์ท่ี
ปรึกษาจะเป็นผู้เอาใจใส่ดูแลด้านความประพฤติช่วยแก้ปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาท่ีอาจมีผลกระทบต่อการศึกษา
บางครั้งอาจต้องช่วยในการหาทุนการศึกษาหรือหางานพิเศษอาจกล่าวได้ว่าภาระหน้าท่ีและบทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็น
ส่วนสําคัญอย่างหนึ่งต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษา ตลอดจนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในความ
ดูแล (สมบัติ แสงพล, พนิดา สังฆพันธ์, ยุพดี เจริญสว่าง และณฐาภพ เสชัง, 2554: 85) 

 จากการปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาของผู้วิจัยโดยดูจากสภาพการปฏิบัติงานและปัญหาของการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยพบว่ายังขาดการวางแผนการปฏิบัติงานอาจารย์ท่ีปรึกษาทําให้การประสานงาน
ประสบปัญหาเพราะปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันบทบาทและหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาขาด
ความสําคัญนักศึกษาไม่เห็นถึงประโยชน์ของการมีอาจารย์ท่ีปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละคนมีความเข้าใจในบทบาท
และหน้าท่ีของตนเองที่ไม่เหมือนกันไม่เข้าใจวิธีการปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาในปกครองของตนเองทําให้การแก้ปัญหาของ
นักศึกษาขาดประสิทธิภาพขาดการติดตามประเมินผล อาจารย์ไม่มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา
มีการดําเนินงานที่ไม่ต่อเนื่องและไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ทําให้ระบบของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประสบปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของนักศึกษาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นผู้วิจัยจึงตระหนักถึง
ความสําคัญของบทบาทและหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากงานอาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถส่งผลต่อ
นักศึกษาในหลายๆด้านทั้งด้านการเรียนด้านพฤติกรรมด้านการติดตามและประเมินผล ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
กับนักศึกษาด้านการติดต่อประสานงานในมหาวิทยาลัยด้านการให้คําแนะนําปรึกษาการเรียนต่อเป็นต้นซ่ึงการมีระบบ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิดกําหนดแต่งตั้งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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บทนํา 
 ประเทศไทยได้ทําการปฏิรูปการศึกษามาแล้วหลายครั้งเพื่อให้ได้การศึกษาที่มีคุณภาพดีปัจจัยท่ีสําคัญที่สุด

เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาคือกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วยการจัดการสอนของผู้สอนและความ
พร้อมในการเรียนของผู้เรียนการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นผู้เรียนส่วนมากเป็นวัยรุ่นตอนปลายหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นโดย
มีอายุระหว่าง 16-21 ปีซ่ึงเป็นวัยท่ีมีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นแต่มีประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตน้อยเมื่อเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงมักมีปัญหาหลายประการทั้งปัญหาส่วนตัวปัญหาสังคมและปัญหาการเรียนที่แตกต่างจาก
การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างมากปัญหาของนิสิตนักศึกษามีผลต่อสุขภาพจิตและสมาธิในการศึกษาถ้า
นิสิตนักศึกษามีปัญหามากย่อมส่งผลทําให้สุขภาพจิตไม่ดีและมีสมาธิในการศึกษาน้อยลงจึงทําให้ผลการเรียนของนิสิต
นักศึกษาจํานวนมากตกตํ่าทําให้นิสิตนักศึกษากลุ่มนี้อยู่ในสถานภาพรอพินิจ (On probation) นิสิตนักศึกษาจํานวนไม่น้อย
ถูกคัดชื่อออกเนื่องมาจากผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ทําให้เกิดการสูญเสียทางการศึกษาเป็นอันมากดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปในทุกประเทศจึงได้จัดให้มีระบบการให้คําปรึกษาวิชาการเพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหา
ของนิสิตนักศึกษาซ่ึงจะช่วยให้นิสิตนักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาและทําให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ได้ผลดีย่ิงขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,2554) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาท่ีตั้งขึ้นเพื่อเตรียมผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถด้านวิชาชีพพร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและตอบสนองความต้องการของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขพึ่งตนเองได้และเป็นประชากรที่มีคุณภาพใน
สังคมซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อนักศึกษาได้มาปรึกษาในเรื่องส่วนตัว เรื่องการปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อน และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ซ่ึงได้จัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษาในชั้นปีท่ี 1 จนถึงสําเรจ็การศึกษา 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาจะมีบทบาทสําคัญมากในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาให้เจริญงอกงามในทุก ๆด้านอาจารย์
ท่ีปรึกษาจะเป็นผู้ใกล้ชิดสนิทสนมกับนักศึกษาเป็นผู้สังเกตปัญหาของนักศึกษาและให้ความช่วยเหลือหรือแนะนํา
นักศึกษาในการแก้ปัญหาต่าง ๆขณะเดียวกันนักศึกษาควรให้ความสําคัญถึงบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาเช่นกันดังนั้น
อาจารย์ท่ีปรึกษาจึงมีบทบาทสําคัญส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นผู้ท่ีได้รับความคาดหวังจากสังคมเนื่องจาก
เป็นผู้ท่ีใกล้ชิดกับตัวนักศึกษาแต่ละคนมากกว่าผู้อ่ืนเพราะโดยหน้าท่ีทางนิตินัยอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นเสมือนผู้ทําแผนการ
ศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาเข้ามาเป็นนักศึกษาจนจบการศึกษาพิจารณาผลการเรียนท่ีผ่านมาเพื่ออนุญาต
ให้นักศึกษาเลือกวิชาเรียนในภาคเรียนถัดไปและเรื่องอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาส่วนหน้าท่ีทางพฤตินัยอาจารย์ท่ี
ปรึกษาจะเป็นผู้เอาใจใส่ดูแลด้านความประพฤติช่วยแก้ปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาท่ีอาจมีผลกระทบต่อการศึกษา
บางครั้งอาจต้องช่วยในการหาทุนการศึกษาหรือหางานพิเศษอาจกล่าวได้ว่าภาระหน้าท่ีและบทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็น
ส่วนสําคัญอย่างหนึ่งต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษา ตลอดจนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในความ
ดูแล (สมบัติ แสงพล, พนิดา สังฆพันธ์, ยุพดี เจริญสว่าง และณฐาภพ เสชัง, 2554: 85) 

 จากการปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาของผู้วิจัยโดยดูจากสภาพการปฏิบัติงานและปัญหาของการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยพบว่ายังขาดการวางแผนการปฏิบัติงานอาจารย์ท่ีปรึกษาทําให้การประสานงาน
ประสบปัญหาเพราะปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันบทบาทและหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาขาด
ความสําคัญนักศึกษาไม่เห็นถึงประโยชน์ของการมีอาจารย์ท่ีปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละคนมีความเข้าใจในบทบาท
และหน้าท่ีของตนเองที่ไม่เหมือนกันไม่เข้าใจวิธีการปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาในปกครองของตนเองทําให้การแก้ปัญหาของ
นักศึกษาขาดประสิทธิภาพขาดการติดตามประเมินผล อาจารย์ไม่มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา
มีการดําเนินงานที่ไม่ต่อเนื่องและไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ทําให้ระบบของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประสบปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของนักศึกษาที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นผู้วิจัยจึงตระหนักถึง
ความสําคัญของบทบาทและหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากงานอาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถส่งผลต่อ
นักศึกษาในหลายๆด้านทั้งด้านการเรียนด้านพฤติกรรมด้านการติดตามและประเมินผล ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
กับนักศึกษาด้านการติดต่อประสานงานในมหาวิทยาลัยด้านการให้คําแนะนําปรึกษาการเรียนต่อเป็นต้นซ่ึงการมีระบบ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิดกําหนดแต่งตั้งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาแนะนํานักศึกษาและให้การช่วยเหลือดูแลนักศึกษาบทบาท
และหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาจะสามารถทําให้การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึง
บุคคลที่มีบทบาทมากท่ีสุดในการจะปฏิบัติหน้าท่ีให้ความดูแลช่วยเหลือนักศึกษา คืออาจารย์ที่ปรึกษาดังนั้นการ
พัฒนาบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีความจําเป็นเพราะอาจารย์ที่ปรึกษาเปรียบเสมือนพ่อแม่
ผู้ปกครองในขณะที่นักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 

 อย่างไรก็ตามระบบอาจารย์ท่ีปรึกษายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร เพราะความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
และนักศึกษายังห่างเหินบางครั้งนักศึกษามีปัญหาแต่อาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ทราบปัญหาหรือไม่ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือ
นักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาส่วนใหญ่อาจยังไม่ทราบบทบาทหน้าท่ีของตนอย่างชัดเจนอีกท้ังช่วงเวลาว่างระหว่าง
อาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาไม่ตรงกัน เนื่องจากอาจารย์มีภารกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ อีกท้ังมีภารกิจอ่ืนที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนาสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย อาจทําให้แสดงบทบาท
อาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ได้เต็มท่ี ส่วนนักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนตามตารางเรียนและต้องทํากิจกรรมต่างๆ ควบคู่กับการเรียน
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษายังไม่มีประสิทธิภาพและยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดระบบการให้
คําปรึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้อย่างสมบูรณ์เพียงพอ 

 จากข้อมูลดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาเกี่ยวกับระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อที่จะนําข้อมูลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษา รวมทั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยอันจะส่งผล
ดีต่อนักศึกษาในการปรับตัวสังคม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อความคาดหวังให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปฏิบัติ และสิ่งท่ีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปฏิบัติจริง 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการในการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

3. เพื่อศึกษาปัญหาที่อาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาพบจากการดําเนินงานของระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
อุปกรณ์และวธิีดําเนนิการวจิัย 

 1. ประชากร ได้แก่ อาจารย์ท่ีปรึกษาจํานวน 247คนและนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จํานวน 6 คณะ 

 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่อาจารย์ท่ีปรึกษาจํานวน 247คน ผู้วิจัยกําหนดเก็บข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ 100% ของ
ประชากร และนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจํานวน 6 คณะ ๆ ละ 100 คนโดยกระจายทุกชั้นปี 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี 2 ชุดได้แก่ 
 3.1 แบบสอบถามชุดท่ี 1 สําหรับนักศึกษามี 3 ตอน ประกอบด้วย  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความคาดหวังให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปฏิบัติ และสิ่งที่อาจารย์ท่ีปรึกษาปฏิบัติจริง 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่างๆ 

 3.2 แบบสอบถามชุดท่ี 2 สําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา มี 3 ตอนประกอบด้วย  
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 สภาพการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความร่วมมือจากคณะช่วยแจก
แบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษา 

 5. วิธีการดําเนินการวิจัย การวิจัยเรื่องระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ท่ี
ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 5.1 ผู้วิจัยค้นพบปัญหาเกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 5.2 ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 5.3 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด คือ แบบสอบถามชุดท่ี 1 สําหรับนักศึกษา แบบสอบถามชุดท่ี 2 

 สําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยการวัดระดับความคิดเห็นเป็น 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด  
 5.4 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับนักศึกษาและ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  

 5.5 นักศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของตนเอง 
 5.6 ตรวจสอบแบบสอบถามที่นักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาตอบเรียบร้อยแล้ว 
 5.7 วิเคราะห์ผลการวิจัยจากแบบสอบถามที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
 5.8 สรุปผลการวิจัย 

 6. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์ทางสถิติตาม
ประเด็นที่กําหนดตามวัตถุประสงค์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลข้อมูล ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการนําเสนอ
ข้อมูลด้ วยวิ ธีพรรณนาวิ เคราะห์  (DescriptiveAnalysis) ประกอบด้ วยค่ า เฉลี่ ย  (Meanหรือ  X )ค่ าร้อยละ
(Percentage)ค่าความถี่ (Frequency) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D) 
 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่องระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พบว่าบทบาทท่ีคาดหวังของอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก( X
=4.18) โดยค่าคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือด้านบริการด้านการพัฒนาและการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา ด้านวินัย ด้านวิชาการ และด้านการปรับตัวและเรื่องส่วนตัวส่วนบทบาทท่ีปฏิบัติจริงของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X =4.03) โดยค่าคะแนนเฉลี่ยที่ปฏิบัติจริงเรียง
ตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบริการ ด้านวินัย ด้านการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ด้านวิชาการ 
และด้านการปรับตัวและเรื่องส่วนตัว แต่เมื่อพิจารณาบทบาทที่คาดหวังกับบทบาทท่ีปฏิบัติจริงของอาจารย์ท่ีปรึกษาจาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกด้านและรายข้อ พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยบทบาทท่ีคาดหวังสูงกว่าบทบาทท่ีปฏิบัติจริง 

 ในความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอาจารย์
ท่ีปรึกษาโดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.19) โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านนักศึกษา 
ด้านศักยภาพการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านความพร้อมของเครื่องมือและข้อมูลสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา และด้านการ
บริหารจัดการนอกจากนี้อาจารย์ท่ีปรึกษายังพบปัญหาจากการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้ง
ข้อมูลให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทราบอย่างชัดเจน นักศึกษาไม่เคยมาพบ เวลาของอาจารย์กับนักศึกษาว่างไม่ตรงกันนักศึกษาท่ี
ปรึกษามีจํานวนมากเกินไปคู่มือนักศึกษาไม่ทันสมัย นักศึกษาไม่ให้ความสําคัญกับอาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษาขาดความ
เข้าใจ เช่น การลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ นักศึกษาขาดทุนทรัพย์ในการเรียน นักศึกษามีปัญหาส่วนตัว อาจารย์ท่ีปรึกษา
ไม่รับผิดชอบนักศึกษาที่ปรึกษาของตนเองและแนะนําให้ไปขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่านอ่ืนนักศึกษาขอคําแนะนําจาก
รุ่นพ่ีเป็นสําคัญหรือนักศึกษาไม่ทราบว่าใครเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาที่ปรึกษาหรือ
ข้อมูลในระบบนักศึกษาไม่ปัจจุบัน และไม่มีโอกาสสอนนักศึกษาท่ีปรึกษาของตนเองในขณะเดียวกันนักศึกษาก็มีปัญหาใน
การเข้าขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาคืออาจารย์ไม่ว่าง มีภารกิจหลายอย่าง เช่น ประชุม ไปราชการ งานบริหาร มีงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น อาจารย์มีเวลาน้อยในการให้คําปรึกษาปัญหาเรื่องการเรียน นักศึกษาไม่กล้า
เข้าพบ มีคนเข้าพบอาจารย์จํานวนมากทําให้อาจารย์ไม่ว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาอยู่คนละสาขาและอาจารย์ให้คําปรึกษาได้ไม่
ดีพอ 

 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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83

 5. วิธีการดําเนินการวิจัย การวิจัยเรื่องระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ท่ี
ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 5.1 ผู้วิจัยค้นพบปัญหาเกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 5.2 ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 5.3 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด คือ แบบสอบถามชุดท่ี 1 สําหรับนักศึกษา แบบสอบถามชุดท่ี 2 

 สําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยการวัดระดับความคิดเห็นเป็น 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด  
 5.4 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับนักศึกษาและ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  

 5.5 นักศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของตนเอง 
 5.6 ตรวจสอบแบบสอบถามที่นักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาตอบเรียบร้อยแล้ว 
 5.7 วิเคราะห์ผลการวิจัยจากแบบสอบถามที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
 5.8 สรุปผลการวิจัย 

 6. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์ทางสถิติตาม
ประเด็นที่กําหนดตามวัตถุประสงค์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรปูทางสถิติในการประมวลผลข้อมูล ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการนําเสนอ
ข้อมูลด้ วยวิ ธีพรรณนาวิ เคราะห์  (DescriptiveAnalysis) ประกอบด้ วยค่ า เฉลี่ ย  (Meanหรือ  X )ค่ าร้อยละ
(Percentage)ค่าความถี่ (Frequency) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D) 
 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่องระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พบว่าบทบาทท่ีคาดหวังของอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก( X
=4.18) โดยค่าคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือด้านบริการด้านการพัฒนาและการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา ด้านวินัย ด้านวิชาการ และด้านการปรับตัวและเรื่องส่วนตัวส่วนบทบาทท่ีปฏิบัติจริงของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X =4.03) โดยค่าคะแนนเฉลี่ยท่ีปฏิบัติจริงเรียง
ตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบริการ ด้านวินัย ด้านการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ด้านวิชาการ 
และด้านการปรับตัวและเรื่องส่วนตัว แต่เมื่อพิจารณาบทบาทที่คาดหวังกับบทบาทท่ีปฏิบัติจริงของอาจารย์ท่ีปรึกษาจาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกด้านและรายข้อ พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยบทบาทท่ีคาดหวังสูงกว่าบทบาทท่ีปฏิบัติจริง 

 ในความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอาจารย์
ท่ีปรึกษาโดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.19) โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านนักศึกษา 
ด้านศักยภาพการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านความพร้อมของเครื่องมือและข้อมูลสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา และด้านการ
บริหารจัดการนอกจากนี้อาจารย์ท่ีปรึกษายังพบปัญหาจากการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้ง
ข้อมูลให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทราบอย่างชัดเจน นักศึกษาไม่เคยมาพบ เวลาของอาจารย์กับนักศึกษาว่างไม่ตรงกันนักศึกษาท่ี
ปรึกษามีจํานวนมากเกินไปคู่มือนักศึกษาไม่ทันสมัย นักศึกษาไม่ให้ความสําคัญกับอาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษาขาดความ
เข้าใจ เช่น การลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ นักศึกษาขาดทุนทรัพย์ในการเรียน นักศึกษามีปัญหาส่วนตัว อาจารย์ท่ีปรึกษา
ไม่รับผิดชอบนักศึกษาที่ปรึกษาของตนเองและแนะนําให้ไปขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่านอ่ืนนักศึกษาขอคําแนะนําจาก
รุ่นพี่เป็นสําคัญหรือนักศึกษาไม่ทราบว่าใครเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาที่ปรึกษาหรือ
ข้อมูลในระบบนักศึกษาไม่ปัจจุบัน และไม่มีโอกาสสอนนักศึกษาท่ีปรึกษาของตนเองในขณะเดียวกันนักศึกษาก็มีปัญหาใน
การเข้าขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาคืออาจารย์ไม่ว่าง มีภารกิจหลายอย่าง เช่น ประชุม ไปราชการ งานบริหาร มีงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น อาจารย์มีเวลาน้อยในการให้คําปรึกษาปัญหาเรื่องการเรียน นักศึกษาไม่กล้า
เข้าพบ มีคนเข้าพบอาจารย์จํานวนมากทําให้อาจารย์ไม่ว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาอยู่คนละสาขาและอาจารย์ให้คําปรึกษาได้ไม่
ดีพอ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่องระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี พบว่ามีจํานวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 600 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาจากทุก
คณะ ๆ ละ 100 คน มีจํานวนรวม 600 คน พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 352 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 และเพศชาย 248 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 จํานวน 230 
คนคิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาอยู่ศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 จํานวน 165 คิดเป็นร้อยละ 27.50 ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(G.P.A.) ท่ีได้รับในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.00-2.49 จํานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมาอยู่ระหว่าง 2.50 – 
2.99 จํานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 เมื่อนักศึกษามีปัญหาจะขอคําปรึกษาจากเพื่อนมากที่สุดจํานวน 248 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมาจะขอคําปรึกษาจากบิดามารดาจํานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ส่วนความถ่ีในการเข้า
พบอาจารย์ท่ีปรึกษาส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือนจํานวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 และรองลงมามีความถ่ี
ในการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาภาคเรยีนละ 1 คร้ัง จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50  

 ส่วนอาจารย์ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นอาจารย์จากทุกคณะๆ มีจํานวนรวม 247คนพบว่าอาจารย์ท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 156คน คิดเป็นร้อยละ 63.20 และเพศชายจํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.80อาจารย์โดยส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 45ปีจํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-35 ปี 
จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70ซ่ึงส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 
รองลงมาเป็นวุฒิปริญญาเอกจํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50อาจารย์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษามากกว่า 10 ปี จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมามีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาน้อยกว่า 
5 ปี จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70ซ่ึงมีอาจารย์ท่ีเคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาจํานวน 
199 คน คิดเป็นร้อยละ 80.60และไม่เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาเลยจํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.40 และปัจจุบันอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษาภาคปกติจํานวน 180คน คิดเป็นร้อยละ 72.90 
รองลงมาจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษจํานวน 63 คน คดิเป็นร้อยละ 25.50 

 ซ่ึงผู้วิจัยขอสรุปผลระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับบทบาทท่ีคาดหวังกับบทบาทท่ีปฏิบัติจริงของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาพบว่าบทบาทท่ีคาดหวังของอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.18) โดยค่าคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ 1. ด้านบริการ ( X = 4.28) 2. ด้าน
การพัฒนาและการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ( X = 4.25) 3. ด้านวินัย ( X = 4.23) 4. ด้านวิชาการ ( X = 4.21) และ 5.
ด้านการปรับตัวและเรื่องส่วนตัว ( X = 3.95) ส่วนบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03) โดยค่าคะแนนเฉลี่ยท่ีปฏิบัติจริงเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ 1. 
ด้านบริการ ( X = 4.16)2. ด้านวินัย ( X = 4.13) 3. ด้านการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ( X = 4.09)4. 
ด้านวิชาการ ( X = 4.03) และ 5. ด้านการปรับตัวและเรื่องส่วนตัว ( X = 3.74) เม่ือพิจารณาบทบาทท่ีคาดหวังกับ
บทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ท่ีปรึกษาจากค่าคะแนนเฉลี่ยทุกด้านและรายข้อ พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยบทบาทที่คาดหวัง
สูงกว่าบทบาทท่ีปฏิบัติจริง 

 ส่วนระดับความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.19) โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลําดับมากไปหาน้อย 
คือ 1. ด้านนักศึกษา ( X = 3.41) 2. ด้านศักยภาพการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ( X = 3.36) 3.ด้านความพร้อมของเครื่องมือ
และข้อมูลสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา ( X = 3.13) และ 4. ด้านการบริหารจัดการ ( X = 2.84) 

 เม่ือพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านและรายข้อ พบว่า  
 1. ด้านนักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.41)โดยเรียงลําดับข้อท่ีน้อยไปหามาก 3 ลําดับคือการเข้าพบ

อาจารย์ท่ีปรึกษาตามกําหนดเวลาที่งานให้คําปรึกษาแนะแนวกําหนด ( X = 3.11) สนใจในการติดตามข้อมูลข่าวสารของ
กลุ่มงานกิจการนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของตนเอง ( X = 3.22) และนักศึกษาให้ความสําคัญต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
( X = 3.24) ส่วนด้านนักศึกษาท่ีมีระดับความเห็นมากที่สุดคือมีสัมพันธภาพที่ดีกับอาจารย์ท่ีปรึกษา ( X = 3.67) 

 2. ด้านศักยภาพการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36) โดยเรียงลําดับข้อที่น้อยไปหามาก
3 ลําดับคือไม่เข้าใจพฤติกรรมธรรมชาติของนักศึกษาวัยรุ่น ( X = 2.67) ไม่ทราบบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา
อย่างชัดเจน ( X = 2.83) และขาดที่ปรึกษา/คําแนะนําในการปฏิบัติงานที่ปรึกษา ( X = 2.98) ส่วนด้านศักยภาพการเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีระดับความเห็นมากที่สุด คือสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา ( X = 4.11) 

 3. ด้านความพร้อมของเครื่องมือและข้อมูลสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.19 โดย
เรียงลําดับข้อท่ีน้อยไปหามาก3ลําดับคือแบบบันทึกต่างๆสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา( X = 2.96)ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
( X = 3.01) และทะเบียนประวัติของนักศึกษา ( X = 3.07) ส่วนด้านความพร้อมของเครื่องมือและข้อมูลสําหรับอาจารย์ท่ี
ปรึกษาท่ีมีระดับความเห็นมากที่สุด คือคู่มือนักศึกษา ( X = 3.38) 

 4. ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.84) โดยเรียงลําดับข้อที่น้อยไปหามาก 3 ลําดับ คือ 
ผู้บริหารสอบถามและติดตามผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาสมํ่าเสมอกับการรวบรวมและจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้
ในการให้คําปรึกษาให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา ( X = 2.68) การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือใช้ใน
การให้คําปรึกษา ( X = 2.69) และการประสานงานให้ความร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา ( X = 2.78) 
ส่วนด้านการบริหารจัดการท่ีมีระดับความเห็นมากท่ีสุด คือมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและ
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา ( X = 3.07) 

 ข้อเสนอแนะของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาประกอบด้วย 1)ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเข้าขอ
คําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาคืออาจารย์ไม่ว่าง ติดภารกิจหลายอย่าง เช่น ประชุม ไปราชการ งานบริหาร มีงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้นอาจารย์มีเวลาน้อยในการให้คําปรึกษาปัญหาเรื่องการเรียน นักศึกษาไม่กล้าเข้าพบ มี
คนเข้าพบอาจารย์จํานวนมากทําให้อาจารย์ไม่ว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาอยู่คนละสาขาอาจารย์ให้คําปรึกษาได้ไม่ดี2)สิ่งที่
ต้องการให้อาจารย์ท่ีปรึกษาดําเนินการเพื่อพัฒนานักศึกษา คือจัดประชุมนักศึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความสนใจกับ
นักศึกษามากขึ้นแนะแนวการเรียนเปน็พิเศษอยากมีอาจารย์ท่ีปรึกษาและอยากให้อาจารย์ท่ีปรึกษามาพบบ่อย  ช่วยดูแล
เรื่องการเรียน แก้ปัญหาการเรียน อยากเรียนกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 3) ข้อเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ท่ีปรึกษา
คือ อยากให้อาจารย์เข้ามาพบนักศึกษาเดือนละครั้งเอาใจใส่และสนใจนักศึกษามากข้ึนควรให้ข้อมูลกับนักศึกษาและมี
ความยุติธรรมกับนักศึกษาทุกคน 

 ข้อเสนอแนะของอาจารย์เกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาประกอบด้วย 1) ปัญหาที่พบในการเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งให้ท่ีปรึกษาทราบอย่างชัดเจนนักศึกษาไม่เคยมาพบเวลาของอาจารย์กับนักศึกษา
ว่างไม่ตรงกันนักศึกษาที่ปรึกษามีจํานวนมากเกินไปคู่มือนักศึกษาไม่ทันสมัย นักศึกษาไม่ให้ความสําคัญกับอาจารย์ท่ี
ปรึกษา นักศึกษาขาดความเข้าใจ เช่น การลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ นักศึกษาขาดทุนทรัพย์ในการเรียนมีปัญหาส่วนตัว 
อาจารย์ท่ีปรึกษาไม่รับผิดชอบนักศึกษาที่ปรึกษาของตนเองและแนะนําให้ไปขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นนักศึกษา
ขอคําแนะนําจากรุ่นพี่เป็นสําคัญหรือนักศึกษาไม่ทราบว่าใครเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของ
นักศึกษาที่ปรึกษาหรือข้อมูลในระบบนักศึกษาไม่ปัจจุบัน และไม่มีโอกาสสอนนักศึกษาท่ีปรึกษาของตนเอง2)
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและปรับปรุงระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้งานให้คําปรึกษาหรืองานที่ปรึกษามี
ประสิทธิภาพคือ การจัดอบรมแนวปฏิบัติและแจ้งแนวปฏิบัติให้ชัดเจนพิจารณาภาระงานของอาจารย์ เพราะหากภาระ
งานมากจะทําให้ไม่มีเวลาในการให้คําปรึกษา  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างจริงจัง อาจารย์ควรมี
นกัศึกษาท่ีปรึกษาไม่เกิน 40 คน อาจารย์ท่ีปรึกษารับผิดชอบนักศึกษาของตนเอง จัดตารางให้ตรงกันระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา คู่มืออาจารย์และนักศึกษาควรเป็นในรูปแบบเดียวกัน ควรมีระบบประเมินผลโดยนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาจัดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้สอนนักศึกษาของตนเองตั้งแต่ปี 1ให้นักศึกษามีสมุดประจําตัวรายงานผลการเรียนให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาทราบ3)ข้อเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา คือ ควรจัดอบรมอาจารย์ท่ี
ปรึกษาจัดให้มีการแข่งขันและให้รางวัลอาจารย์ท่ีปรึกษาดีเด่นมีการประชุมและประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาทราบจัดกิจกรรมนักศึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้เหมาะสมกับนักศึกษามีการจัด Open 
House และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 
 

 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 2. ด้านศักยภาพการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36) โดยเรียงลําดับข้อที่น้อยไปหามาก
3 ลําดับคือไม่เข้าใจพฤติกรรมธรรมชาติของนักศึกษาวัยรุ่น ( X = 2.67) ไม่ทราบบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา
อย่างชัดเจน ( X = 2.83) และขาดที่ปรึกษา/คําแนะนําในการปฏิบัติงานที่ปรึกษา ( X = 2.98) ส่วนด้านศักยภาพการเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีระดับความเห็นมากที่สุด คือสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา ( X = 4.11) 

 3. ด้านความพร้อมของเครื่องมือและข้อมูลสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.19 โดย
เรียงลําดับข้อที่น้อยไปหามาก3ลําดับคือแบบบันทึกต่างๆสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา( X = 2.96)ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
( X = 3.01) และทะเบียนประวัติของนักศึกษา ( X = 3.07) ส่วนด้านความพร้อมของเครื่องมือและข้อมูลสําหรับอาจารย์ท่ี
ปรึกษาท่ีมีระดับความเห็นมากที่สุด คือคู่มือนักศึกษา ( X = 3.38) 

 4. ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.84) โดยเรียงลําดับข้อที่น้อยไปหามาก 3 ลําดับ คือ 
ผู้บริหารสอบถามและติดตามผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาสมํ่าเสมอกับการรวบรวมและจัดเตรียมเครื่องมือท่ีใช้
ในการให้คําปรึกษาให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา ( X = 2.68) การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือใช้ใน
การให้คําปรึกษา ( X = 2.69) และการประสานงานให้ความร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา ( X = 2.78) 
ส่วนด้านการบริหารจัดการท่ีมีระดับความเห็นมากท่ีสุด คือมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและ
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา ( X = 3.07) 

 ข้อเสนอแนะของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาประกอบด้วย 1)ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเข้าขอ
คําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาคืออาจารย์ไม่ว่าง ติดภารกิจหลายอย่าง เช่น ประชุม ไปราชการ งานบริหาร มีงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้นอาจารย์มีเวลาน้อยในการให้คําปรึกษาปัญหาเรื่องการเรียน นักศึกษาไม่กล้าเข้าพบ มี
คนเข้าพบอาจารย์จํานวนมากทําให้อาจารย์ไม่ว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาอยู่คนละสาขาอาจารย์ให้คําปรึกษาได้ไม่ดี2)สิ่งที่
ต้องการให้อาจารย์ท่ีปรึกษาดําเนินการเพื่อพัฒนานักศึกษา คือจัดประชุมนักศึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความสนใจกับ
นักศึกษามากข้ึนแนะแนวการเรียนเปน็พิเศษอยากมีอาจารย์ท่ีปรึกษาและอยากให้อาจารย์ท่ีปรึกษามาพบบ่อย  ช่วยดูแล
เรื่องการเรียน แก้ปัญหาการเรียน อยากเรียนกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 3) ข้อเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ท่ีปรึกษา
คือ อยากให้อาจารย์เข้ามาพบนักศึกษาเดือนละครั้งเอาใจใส่และสนใจนักศึกษามากข้ึนควรให้ข้อมูลกับนักศึกษาและมี
ความยุติธรรมกับนักศึกษาทุกคน 

 ข้อเสนอแนะของอาจารย์เกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาประกอบด้วย 1) ปัญหาที่พบในการเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งให้ท่ีปรึกษาทราบอย่างชัดเจนนักศึกษาไม่เคยมาพบเวลาของอาจารย์กับนักศึกษา
ว่างไม่ตรงกันนักศึกษาที่ปรึกษามีจํานวนมากเกินไปคู่มือนักศึกษาไม่ทันสมัย นักศึกษาไม่ให้ความสําคัญกับอาจารย์ท่ี
ปรึกษา นักศึกษาขาดความเข้าใจ เช่น การลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ นักศึกษาขาดทุนทรัพย์ในการเรียนมีปัญหาส่วนตัว 
อาจารย์ท่ีปรึกษาไม่รับผิดชอบนักศึกษาที่ปรึกษาของตนเองและแนะนําให้ไปขอคําปรึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นนักศึกษา
ขอคําแนะนําจากรุ่นพี่เป็นสําคัญหรือนักศึกษาไม่ทราบว่าใครเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของ
นักศึกษาที่ปรึกษาหรือข้อมูลในระบบนักศึกษาไม่ปัจจุบัน และไม่มีโอกาสสอนนักศึกษาท่ีปรึกษาของตนเอง2)
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและปรับปรุงระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้งานให้คําปรึกษาหรืองานที่ปรึกษามี
ประสิทธิภาพคือ การจัดอบรมแนวปฏิบัติและแจ้งแนวปฏิบัติให้ชัดเจนพิจารณาภาระงานของอาจารย์ เพราะหากภาระ
งานมากจะทําให้ไม่มีเวลาในการให้คําปรึกษา  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างจริงจัง อาจารย์ควรมี
นกัศึกษาท่ีปรึกษาไม่เกิน 40 คน อาจารย์ท่ีปรึกษารับผิดชอบนักศึกษาของตนเอง จัดตารางให้ตรงกันระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา คู่มืออาจารย์และนักศึกษาควรเป็นในรูปแบบเดียวกัน ควรมีระบบประเมินผลโดยนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาจัดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้สอนนักศึกษาของตนเองตั้งแต่ปี 1ให้นักศึกษามีสมุดประจําตัวรายงานผลการเรียนให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาทราบ3)ข้อเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา คือ ควรจัดอบรมอาจารย์ท่ี
ปรึกษาจัดให้มีการแข่งขันและให้รางวัลอาจารย์ท่ีปรึกษาดีเด่นมีการประชุมและประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาทราบจัดกิจกรรมนักศึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้เหมาะสมกับนักศึกษามีการจัด Open 
House และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 บทบาทที่คาดหวังของอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ด้าน

บริการ ด้านการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ด้านวินัย ด้านวิชาการ และด้านการปรับตัวและเรื่องส่วนตัว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐศรี ธรรมวิหาร (2546)พบว่านักศึกษาทุกสาขาวิชาคาดหวังบทบาทของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาตามภารกิจที่กําหนดในระดับมาก ท้ังในด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการและการพัฒนานักศึกษา และด้านการบริการ
ท่ัวไป และงานวิจัยของสิริอร ข้อยุ่น, ภาสินี โทอินทร์ และวิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกุล (2554) ท่ีพบว่าความคาดหวังของ
นักศึกษาต่อบทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษาทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง5ด้านอยู่ในระดับมากได้แก่ด้านบริการด้านวินัยด้านการ
พัฒนาและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านวิชาการและด้านการปรับตัวและเรื่องส่วนตัวรวมถึงงานวิจัยของสุรพลพ
หลภาคย์และชินกรจิรขจรจริตกุล (2553) พบว่าบทบาทที่คาดหวังให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปฏิบัติมากท่ีสุด ได้แก่ ด้าน
วิชาการ คือ การให้คําแนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน วิธีการวัดและประเมินผล ด้านสภาพการเป็นอยู่และการ
ปรับตัวคือ การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้านระเบียบวินัย การเอาใจใส่ดูแลความ
ประพฤติของนักศึกษา ด้านการพัฒนานักศึกษา คือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านการเงิน คือให้
คําแนะนําแหล่งงานและช่วยติดต่องานเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้านบริการและสวัสดิการ คือ ให้คําแนะนําเกี่ยวกับ
การใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด ห้องพยาบาล การผ่อนผัน การเกณฑ์ทหาร ฯลฯ  

 ส่วนบทบาทท่ีปฏิบัติจริงของอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกด้านอยู่ในระดับมากได้แก่
ด้านบริการ ด้านวินัย ด้านการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านวิชาการ และด้านการปรับตัวและเรื่อง
ส่วนตัว สอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐศรี ธรรมวิหาร (2546) พบว่าสภาพที่ปฏิบัติจริงเป็นไปตามความคาดหวังบาง
รายการอยู่ในระดับมาก บางรายการอยู่ในระดับปานกลาง และงานวิจัยของสุรพลพหลภาคย์และชินกรจิรขจรจริตกุล 
(2553)พบว่าบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาที่ปฏิบัติจริงมากที่สุด ได้แก่ ด้านวิชาการ คือ ให้การปรึกษา แนะนํา หรือ
ตักเตือนด้านสภาพการเป็นอยู่และการปรับตัว คือให้คําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับการสร้างนิสัยท่ีดีในการเรียนด้าน
ระเบียบวินัย คือให้คําแนะนําเรื่องการมีระเบียบวินัยในตนเองด้านการพัฒนานักศึกษา คือ ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลิกภาพด้านการเงิน คือให้คําแนะนําแหล่งงานและช่วยติดต่องานเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน ด้านบริการและ
สวัสดิการ คือเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคําปรึกษา หรือคําแนะนํา รวมถึงงานวิจัยของกเชษฐ์กิ่งชนะ 
(2554)พบว่าบทบาทและหน้าท่ีครูท่ีปรึกษาท้ัง5ด้านมีการดําเนินการมากที่สุดคือด้านสภาพการปรับตัวได้แก่ให้คําแนะนํา
นักเรียนเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ดีในการเรียนและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวในกลุ่มเพื่อนการคบเพื่อนรองลงมา
ด้านวิชาการได้แก่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนการเพิ่มการถอนรายวิชาและการรักษาสภาพเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับด้านการพัฒนานักเรียนได้แก่ปลูกฝังให้มีเจตคติท่ีดีและการมีความภูมิใจในวิชาชีพของตนด้านระเบียบ
วินัยได้แก่การประสานงานกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤตินักเรียนและให้คําแนะนําในเรื่องการแต่งกายให้
ถูกระเบียบและด้านสวัสดิการได้แก่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษา เมื่อพิจารณาบทบาทที่คาดหวังกับบทบา
ท่ีปฏิบัติจริงของอาจารย์ท่ีปรึกษาจากค่าคะแนนเฉลี่ยทุกด้านและรายข้อ พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยบทบาทที่คาดหวังสูงกว่า
บทบาทที่ปฏิบัติจริง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐศรี ธรรมวิหาร (2546)พบว่าความคาดหวังสูงกว่าสภาพท่ี
ปฏิบัติจริงทุกรายการในทุกสาขาวิชาและงานวิจัยของสิริอร ข้อยุ่น,ภาสินี โทอินทร์ และวิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกุล 
(2554)พบว่าความคาดหวังของนักศึกษาต่อบทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษาทั้งโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านแต่ความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

 ระดับความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อาจารย์ท่ีปรึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลําดับมากไปหาน้อย คือ ด้านนักศึกษาด้าน
ศักยภาพการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา3.ด้านความพร้อมของเครื่องมือและข้อมูลสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา และ4.ด้านการ
บริหารจัดการซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริอร ข้อยุ่น,ภาสินี โทอินทร์ และวิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกุล (2554) พบว่า
ความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาเกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา5.ด้านรวมทุกด้านมีความเห็นด้วยระดับปานกลางโดย
ด้านท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาเห็นด้วยมากได้แก่ด้านความพร้อมของเครื่องมือและข้อมูลสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาส่วนด้านท่ี
อาจารย์ท่ีปรึกษาเห็นด้วยปานกลางได้แก่ด้านการบริหารจัดการด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านนักศึกษาและด้านงานให้
คําปรึกษาแนะแนว 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยการวิจัยเรื่องระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 
 1.มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการดําเนินงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ชัดเจนโดยนําข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้

มาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาและ
เพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทําหน้าท่ีได้ตรงตามบทบาทหน้าท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 2.ควรจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา และทบทวนบทบาทและหน้าท่ี
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมท้ังเป็นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและนําเสนอปัญหาที่ได้พบเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นและสอดคล้องตามที่นักศึกษาคาดหวัง
ให้ปฏิบัติในบทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 3.ควรมีการจัดกิจกรรม หรือจัดตารางการให้คําปรึกษา เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษา
กับนักศึกษาอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง 
  ข้อเสนอแนะในวิจัยครั้งต่อไป 

 การวิจัยเรื่องระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 1.ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาเช่นผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติ นักศึกษา 
สภาพแวดล้อม ภาระงานสอนและภาระงานอื่นๆ นอกจากการสอนเป็นต้น 

 2.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
นักศึกษา 

 3.ควรมีการศึกษาบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. (2554). แนวปฏิบัติเก่ียวกับระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2554.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ วันที่ 22 เมษายน 2554. 

สมบัติ แสงพล, พนิดา สังฆพันธ์, ยุพดี เจริญสว่าง และณฐาภพ เสชัง. (2554). บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น .  วารสารวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 16 (มกราคม): 83-93. 

สิริอร ข้อยุ่น,ภาสินี โทอินทร์ และวิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกุล. (2554). ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามคิดเห็นของ
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี. 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยการวิจัยเรื่องระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 
 1.มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการดําเนินงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ชัดเจนโดยนําข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้

มาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาและ
เพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทําหน้าท่ีได้ตรงตามบทบาทหน้าท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 2.ควรจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา และทบทวนบทบาทและหน้าท่ี
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมท้ังเป็นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและนําเสนอปัญหาที่ได้พบเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นและสอดคล้องตามที่นักศึกษาคาดหวัง
ให้ปฏิบัติในบทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 3.ควรมีการจัดกิจกรรม หรือจัดตารางการให้คําปรึกษา เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษา
กับนักศึกษาอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง 
  ข้อเสนอแนะในวิจัยครั้งต่อไป 

 การวิจัยเรื่องระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 1.ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาเช่นผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติ นักศึกษา 
สภาพแวดล้อม ภาระงานสอนและภาระงานอื่นๆ นอกจากการสอนเป็นต้น 

 2.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
นักศึกษา 

 3.ควรมีการศึกษาบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
 
เอกสารอา้งอิง 
กเชษฐ์กิ่งชนะ. (2554). บทบาทและหน้าที่ครูที่ปรึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดน่าน.วิทยาลัยการอาชีพเทิงอําเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กัลยา วาณิชย์บัญชา. (2550). สถิติสําหรับงานวิจัย.พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ธานินทร์ ศิลป์จารุ.(2555). การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS.พิมพ์คร้ังที่ 13.  

กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.  
ประเสริฐศรี ธรรมวิหาร.(2546). การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพที่ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับบทบาทของ

อาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. (2554). แนวปฏิบัติเก่ียวกับระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2554.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ วันที่ 22 เมษายน 2554. 

สมบัติ แสงพล, พนิดา สังฆพันธ์, ยุพดี เจริญสว่าง และณฐาภพ เสชัง. (2554). บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น .  วารสารวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 16 (มกราคม): 83-93. 

สิริอร ข้อยุ่น,ภาสินี โทอินทร์ และวิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกุล. (2554). ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามคิดเห็นของ
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี. 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

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

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
Science Teacher Students’ Understanding about the Nature of Science 

เยาวเรศ ใจเย็น 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตร                
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ช้ันปีที่ 4 จ านวน 67 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบส ารวจ
ความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จ านวน 14 ข้อ ที่ครอบคลุมธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตร์ และกิจการทาง
วิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเข้าใจชัดเจนเป็นอันดับแรก           
คิดเป็นร้อยละ 52.56 รองลงมาอยู่ในระดับไม่เข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 29.85 และท้ายที่สุดอยู่ในระดับเข้าใจบางส่วน            
คิดเป็นร้อยละ 17.59 เมื่อพิจารณารายประเด็นของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ พบว่า ประเด็นด้านกระบวนการท างาน          
ของนักวิทยาศาสตร์เป็นประเด็นที่นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.51 ประเด็นด้านกิจการ
ทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ76.12 ประเด็นด้านการสืบเสาะหาความรู้              
ทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 56.72 และประเด็นด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 23.38 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร,์ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร,์ ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร ์
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to study science teacher students’ understanding about 
the nature of science. The sample consisted of 67 teacher students who were studying in Bachelor of 
Education Program in Science, general science field. The research instrument was the questionnaire 
which consisted of 14 items covering 4 aspects of nature of science: scientific knowledge, scientific 
inquiry, scientists’ work, and scientific enterprise. Data were analyzed by interpretation. The statistics 
used were frequency and percentage. 
 The results found that the science teacher students understood the nature of science clearly 
52.56%, did not understood 29.85%, and understood partially 17.59%. The students understood the 
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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
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บทน า 
 เป้าหมายหลักของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์ คุณลักษณะ
ส าคัญประการหนึ่งของผู้รู้วิทยาศาสตร์ คือ เป็นผู้ที่มีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of science)            
ซึ่งหมายถึง ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อและค่านิยมที่แฝงอยู่ในความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Lederman, 
1992) ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องจะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในประเด็นหรือข้อถกเถียง
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ (กาญจนา มหาลี และชาตรี ฝ่ายค าตา, 2553) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนด
เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ประการหนึ่ง คือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจขอบเขตธรรมชาติและ
ข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ จากแนวคิดดังกล่าว สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)                        
จึงก าหนดให้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสาระที่  8 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                  
ที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ และก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ไว้คือ “ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีแบบแผนที่แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน” (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) โดยแนะน าให้ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมที่เก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะการบูรณาการกับมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ครูผู้สอนเป็นจึงผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียน ในการนี้ สสวท. จึงก าหนดมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อมุ่งเน้นให้ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับสังคมไทยและทัดเทียมกับนานาชาติ 
 อย่างไรก็ตาม สภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบันนี้ ผลการวิจัยหลายเรื่องสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อยู่ที่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ดังตัวอย่างงานวิจัยของ เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว (2550) ที่พบว่า ครูมักจะสอน
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการบรรยาย ไม่ได้เน้นทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และไม่ได้
บูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อื่นๆ ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน
ที่ครูผู้สอนยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่าที่ควรท าให้นักเรียนไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และไม่มีมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (สุรยศ ทรัพย์ประกอบ, 2553) รวมถึง
ผลงานวิจัยของพฤฒพร ลลิตานุรักษ์ และชาตรี ฝ่ายค าตา (2554) ที่พบว่า นักศึกษาครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์เป็นความรู้และกระบวนการ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
วิทยาศาสตร์ต้องการหลักฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อสังคม แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาเห็นว่าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ได้มาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการไม่มีส่วนในการสร้างข้อความรู้ 
และวิทยาศาสตร์ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมผลที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยยังไม่บรรลุเป้าหมาย  
 แนวทางอย่างหน่ึงที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
คือ การพัฒนาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ควรให้ความส าคัญกับ
ลักษณะพื้นฐานของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 4 ประการ ได้แก่ 1) ได้แก่ ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 2) ด้านการสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3) ด้านกระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตร์ และ 4) ด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์ 
(สมาคมอเมริกันเพ่ือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์, 1993; สสวท., 2555) 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีภารกิจส าคัญในการผลิตครูให้มีคุณภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูต่อไปได้ในการผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์เปิดการ
เรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยเริ่มเปิดสอนตั้งแต่               
ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้
ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปก าหนดให้รายวิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นรายวิชา เฉพาะด้านบังคับ รายวิชาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นรายวิชาชีพครูบังคับ และแนะน าให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาทักษะส าหรับครู
วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นรายวิชาชีพครูเลือก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ให้แก่
นักศึกษาเพื่อจะได้น าไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และรายวิชาทักษะ
ส าหรับครูวิทยาศาสตร์จึงสนใจศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์แขนง
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี เพื่อน าผลการวิจัยไปพัฒนานักศึกษาครูเพื่อให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 
ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เริ่มได้รับความสนใจในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่
พุทธศักราช 2544 เป็นต้นมา โดยนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ศึกษา นักปรัชญาวิทยาศาสตร์ เห็นพ้องกันว่า การ
เรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะในส่วนขององค์ความรู้และทักษะปฏิบัตินั้นไม่เพียงพอ ผู้เรียนยังต้องเข้าใจความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานมาจากปรัชญาวิทยาศาสตร์ ประวัติวิทยาศาสตร์ สังคมวิทยาและจิตวิทยาเพื่ออธิบายลักษณะ
ของวิทยาศาสตร์ในหลายๆ แง่มุมจนกลายเป็นสิ่งท่ีเรียกว่า ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) ของผู้เรียน เนื่องจากความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรยีนทราบ
ถึงขอบเขต ข้อจ ากัดของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนและคนในสังคมสามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นทางสังคมอันเป็นผลมาจากวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงตระหนักถึงคุณค่าและความจ าเป็นของการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ของตนได้ดียิ่งข้ึน (สิรินภา กิจเกื้อกูล และคณะ, 2548)  
 องค์ประกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวคิดของประเทศไทยซึ่งเสนอโดย สสวท. 
(2553) มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ มุมมองทางวิทยาศาสตร์ (Scientific world view) การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific inquiry) กิจการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific enterprise) และความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Relationship between science and technology) เมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่ง เสนอโดยสมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ (1989) ที่จัดกลุ่มไว้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ (The scientific worldview) 
การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific inquiry) และกิจการทางวิทยาศาสตร์ (The scientific enterprise) 
พบว่าสาระส าคัญขององค์ประกอบของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ทั้งสองประเทศมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และเป็นที่น่า
สังเกตว่าองค์ประกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของทั้งสองประเทศสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ที่มีต่อ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Constructivist views) (Lederman, 1992) ทั้งนี้ องค์ประกอบเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูในงานวิจัยนี้ดัดแปลงมาจากองค์ประกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
แนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ ( The scientific 
worldview) การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific inquiry) และกิจการทางวิทยาศาสตร์ (The scientific 
enterprise) และเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู 
ผู้วิจัยจ าแนกองค์ประกอบด้านการมองโลกแบบวิทยาศาสตร์เป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
กระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตร์ จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู  
ในงานวิจัยนี้มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะ     
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมถึงค่านิยมและความเช่ือที่แฝงอยู่ในความรู้
วิทยาศาสตร์และการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ค านึงถึงความสัมพันธ์กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบส ารวจความ
เข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มีลักษณะเป็นแบบส ารวจแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และแสดงความ
คิดเห็นประกอบการตอบค าถาม โดยสร้างจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
 ตอนที่ 2 แบบส ารวจความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์               
เป็นแบบตรวจสอบรายการ 3 ด้าน ได้แก่ เห็นด้วยกับข้อความ ไม่แน่ใจกับข้อความ และไม่เห็นด้วยกับข้อความ และ
แสดงความคิดเห็นประกอบการตอบค าถาม จ านวน 14 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม อยู่ระหว่าง  
0.80 - 1.00 และ เมื่อน าแบบส ารวมมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (- Coeffcient) พบว่า                         
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มที่ศึกษาโดยก าหนดเวลาในการตอบแบบส ารวจเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอ่านค าตอบจากแบบส ารวจอย่างละเอียด แล้วจัดกลุ่มค าตอบและแบ่งประเภทของความ
เข้าใจของข้อมูลที่ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู ผู้วิจัยตรวจสอบกลุ่มของ
ความเข้าใจอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันถึงสิ่งที่ผู้วิจัยตีความ ความเข้าใจของนักศึกษาครูจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
 1. ระดับเข้าใจชัดเจน (Informed) หมายถึง นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อข้อค าถามถูกต้องและแสดง
เหตุผลประกอบชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 2. ระดับเข้าใจบางส่วน (Ambiguous) หมายถึง นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อข้อค าถามถูกต้องแต่แสดง
เหตุผลประกอบคลุมเครือ หรือนักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อข้อค าถามลักษณะไม่แน่ใจ แต่แสดงเหตุผลประกอบถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ หรือนักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อข้อค าถามถูกต้อง แต่ไม่แสดงเหตุผลประกอบการแสดงความคิดเห็น  
 3. ระดับไม่เข้าใจ (Uninformed) หมายถึง นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อข้อค าถามไม่ถูกต้องและแสดง
เหตุผลประกอบคลุมเครือ คลาดเคลื่อนจากหลักวิชาการ หรือไม่แสดงเหตุผลประกอบการแสดงความคิดเห็นต่อ                 
ข้อค าถาม  
 เกณฑ์การจ าแนกความเข้าใจของนักศึกษาครูออกเป็น 3 กลุ่มนี้ ผู้วิจัยปรับมางานวิจัยของสุทธิดา จ ารัส 
และนฤมล ยุตาคม (2551) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนวิชาเคมี 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยน าเสนอ 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  คือ นักศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ช้ันปีท่ี 4 ที่ก าลังเรียนอยู่ในหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2552 จ านวน 67 คน จ าแนกตามเพศ และระดับคะแนนเฉลี่ย รายละเอียดแสดงในตาราง 1  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตาราง 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
 

     รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ หญิง 62 92.54 
 ชาย 5 7.46 
ระดับคะแนนเฉลี่ย น้อยกว่า 2.00 1 1.49 
 2.00 – 2.50 24 35.82 
 2.51 – 3.00 30 44.78 
 3.01 – 3.50 9 13.43 
 ไม่ระบุ 3 4.48 
 
 จากตาราง 1 นักศึกษาครูมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิงจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 92.54 
และเพศชายจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.46 เม่ือวิเคราะห์ผลการเรียนโดยพิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
พบว่า นักศึกษาครูที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.51 – 3.00 จากระบบคะแนน 4.00  มีจ านวนมากที่สุด คือ 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.78 นักศึกษาครูที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 – 2.50 มีจ านวนรองลงมา คือ 24 คน              
คิดเป็นร้อยละ35.82 และนักศึกษาครูที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยวสะสม 3.01 – 3.50 มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43 
ส่วนนักศึกษาครูจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48 ไม่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมของตนเอง  
 ตอนที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  น าเสนอโดยรวม รายด้าน และรายข้อ 
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 2  
 ผลการสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูโดยใช้แบบส ารวจแนวคิด
เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จ าแนกออกเป็น 4 ประเด็นได้แก่ ความเข้าใจด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Knowledge) ความเข้าใจด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific inquiry) ความเข้าใจด้านกระบวนการ
ท างานของนักวิทยาศาสตร์ (Scientist’s work) และความเข้าใจด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific enterprise) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ตาราง 2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จ าแนกตามรายด้าน 
 

รายด้าน 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความเข้าใจระดับต่างๆ  

เข้าใจชัดเจน 
(Informed) 

เข้าใจบางส่วน 
(Ambiguous) 

ไม่เข้าใจ 
(Uninformed) 

ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Knowledge) 23.38 23.38 53.23 
ด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์(Scientific inquiry) 56.72 15.42 27.86 
ด้านกระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตร์ (Scientist’s work) 98.51 1.49 0.00 
ด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific enterprise) 76.12 18.91 4.98 
ภาพรวมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 52.56 17.59 29.85 
 
 จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษาครูมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเข้าใจชัดเจนเป็นอันดับ
แรก คิดเป็นร้อยละ 52.56 รองลงมาอยู่ในระดับไม่เข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 29.85 และท้ายที่สุดอยู่ในระดับเข้าใจบางส่วน 
คิดเป็นร้อยละ 17.59 
 เมื่อพิจารณาความเข้าใจแต่ละระดับ พบว่า นักศึกษาครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
รายด้านต่างๆ อยู่ในระดับเข้าใจชัดเจน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประเด็นด้านกระบวนการท างานของ
นักวิทยาศาสตร์เป็นประเด็นที่นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.51 รองลงมาเรียงล าดับจาก
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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มากไปน้อย คือประเด็นด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 76.12 ประเด็นด้าน
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 56.72 และประเด็นด้านความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 23.38 ตามล าดับ 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเข้าใจชัดเจนเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 52.56 รองลงมาอยู่ในระดับไม่เข้าใจ 
คิดเป็นร้อยละ 29.85 และท้ายท่ีสุดอยู่ในระดับเข้าใจบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 17.59 
 เมื่อพิจารณารายประเด็นของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ พบว่า ประเด็นด้านกระบวนการท างานของ
นักวิทยาศาสตร์เป็นประเด็นที่นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.51 ประเด็นด้านกิจการทาง
วิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 76.12 ประเด็นด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 56.72 และประเด็นด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูมี             
ความเข้าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 23.38 ตามล าดับ 
 จากการศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในทุกประเด็น นักศึกษาครูส่วนใหญ่เข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเข้าใจชัดเจน เมื่อพิจารณารายประเด็นของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ พบว่า 
ประเด็นด้านกระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตร์เป็นประเด็นที่นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจนมากที่สุด คิดเป็น            
ร้อยละ 98.51 ประเด็นด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 76.12 ประเด็นด้าน
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 56.72 และประเด็นด้านความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูมีความเข้าใจชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 23.38 ตามล าดับ ทั้งนี้ อาจเนื่องมากจาก นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จากการจัดกิจกรรมของผู้สอนในหลักสูตรในลักษณะบูรณาการเนื้อหาเข้ากับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  
 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ประเด็นด้านกระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตร์เป็นประเด็นท่ีนักศึกษา
ครูส่วนใหญ่มีความเข้าใจระดับเข้าใจชัดเจน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากนักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ เน้นกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ภายใต้การดูแลและแนะน าจากผู้สอนที่มีประสบการณ์และความรู้
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ประกอบกับนักศึกษาเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้านทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรจากการจัด
กิจกรรมของผู้สอนที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักศึกษามีโอกาสเรียนรายวิชา 4001101 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวทั้งสอง
รายวิชาช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาครูมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเข้าใจธรรมชาติขอ งวิทยาศาสตร์             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบลล์ และคณะ (Bell et al., 2003) ที่พบว่า การจัดโปรแกรมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึก
ปฏิบัติการกับนักวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองมีผลท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในด้าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประเด็นด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับประเด็นด้านการท างานของนักวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า  นักศึกษาครูส่วนใหญ่มีความ
เข้าใจระดับเข้าใจชัดเจน  และเมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจระดับชัดเจนใน
ทุกข้อค าถามในประเด็นนี้ ยกเว้นข้อค าถามที่ 5 “วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) มีล าดับขั้นตอนที่
แน่นอนตายตัว” ที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจอยู่ระดับไม่เข้าใจ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาได้รับประสบการณ์
จากการจัดกิจกรรมของผู้สอนที่เน้นย้ าล าดับขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  การเรียนรู้จากกิจกรรมที่ 
เน้นการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด าเนินการอย่างเป็นล าดับขั้นตอนชัดเจน ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ที่
นักศึกษาได้รับตลอดการเรียนในหลักสูตรอาจส่งผลให้นักศึกษามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิดา จ ารัส และนฤมล ยุตาคม (2551) ที่ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนเคมี และพบว่า ครูผู้สอนเคมีส่วนใหญ่เข้าใจว่าการท างานทางวิทยาศาสตร์จะต้อง
ด าเนินการตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น โดยมีล าดับขั้นตอนการท างานทีละขั้นอย่างชัดเจน ไม่สามารถด าเนินการ
ข้ามขั้นตอนได้   



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 ประเด็นด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์เป็นด้านหนึ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจชัดเจน ซึ่งนักศึกษา
สามารถตอบค าถามและอธิบายเหตุผลประกอบการตอบค าถามถูกต้อง โดยนักศึกษาเข้าใจและอธิบายว่า วิทยาศาสตร์
เป็นกิจกรรมทางสังคมกิจกรรมหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลในสังคม การได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของคนในสังคม เช่น การโคลนนิ่ง การพยากรณ์อากาศ เป็นต้น ความเข้าใจด้านกิจการทางวิทยาศาสตร์นี้สะท้อนให้
เห็นว่านักศึกษาเช่ือมโยงความรู้และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่บริบททางสังคม ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ (2552) ที่พบว่านิสิตครูส่วนใหญ่มีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  
 เมื่อพิจารณาด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้น ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษา ส่วนใหญ่ไม่ความเข้าใจ
ประเด็นด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการ
พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ข้อค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สมมติฐานทาง
วิทยาศาสตร์พัฒนาไปเป็นกฎเท่านั้น หรือการสั่งสมข้อมูลหลักฐานมากขึ้นๆ ท าให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มั่นคง 
หรือแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์แสดงธรรมชาติตามที่เป็นอยู่จริง นักศึกษาแสดงแนวคิดในระดับไม่เข้าใจ โดยเฉพาะข้อ
ค าถามเกี่ยวกับประเภทของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงความคิดว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สามารถ
พัฒนาไปเป็นกฎได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาไม่เข้าใจประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ กฎและทฤษฎีต่างก็เป็นความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ แต่มีวิธีการได้มาซึ่งความรู้แตกต่างกัน สาเหตุหนึ่งที่นักศึกษาไม่เข้าใจประเด็นด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมายังไม่เช่ือมโยงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้านองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตร์ และกิจการทาง
วิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน การจัดกิจกรรมการทดลองหรือการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถเช่ือมโยงไปสู่การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาน้ัน ไม่ควรปล่อยให้เป็นผลพลอยได้จากประสบการณท์ี่ไดจ้ากการฝึกปฏบิัติหรอืการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ควรมีการจัดการเรียนรู้อย่างเปิดเผย (Explicit Instruction) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน และสามารถน าไปสูก่ารพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตรเ์พิ่มเตมิได้ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
กับข้อค้นพบของขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ (2552) ที่แสดงว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เช่น ทฤษฎีมีความน่าเช่ือถือน้อยกว่ากฎ ทฤษฎีพัฒนาเป็นกฎได้ เป็นต้น 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ระดับ
เข้าใจชัดเจน แต่เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่านักศึกษายังไม่เข้าใจหลายประเด็น ดังน้ัน ผู้สอนจึงควรให้ความส าคัญกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีจัดการเรียนรู้
อย่างเปิดเผย (Explicit Instruction) เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

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

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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บทความวิจัยภาคโปสเตอร์
(Poster Presentation)

สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

วันที่  19 - 20 ธันวาคม 2560

ณ หอประชุมสิริร�าไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี





     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

Attitude and Use Behavior when using Facebook Live Program of Students in 
the Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University 

ธนพิสฐิ จรัสแสงจิระโชติ, พรพิมล สงกระสันต,์ กาญจนา สมพื้น 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติต่อโปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และ 3) ศึกษาการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี จานวน 494 คน โดยใช้การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีความเช่ือถือได้ 95% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 222 คน 
และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งผู้วิจัยจะเจาะจงเลือกเฉพาะนักศึกษา คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 – 4 ภาคปกติ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2559 และ
เคยใช้โปรแกรม Facebook Live เท่านั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีทัศนคติต่อโปรแกรม Facebook Live ในเชิงบวก โดย
นักศึกษามีทัศนคติว่าโปรแกรม Facebook Live สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้แบบทันทีทันใด (Real time) มากที่สุด 
รองลงมาคือ โปรแกรม Facebook Live ท าให้สามารถพูดคุยกับผู้อื่นได้อย่างอิสระ โปรแกรม Facebook Live ท าให้
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โปรแกรม Facebook Live ใช้กระจายข่าวสารไปสู่คนจ านวนมาก และ
โปรแกรม Facebook Live ช่วยสร้างความสุขและความบันเทิงให้แก่นักศึกษา ตามล าดับ แต่นักศึกษามีทัศนคติว่าโปรแกรม 
Facebook Live ท าให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ น้อยท่ีสุด 2) นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook 
Live ดังนี้ นักศึกษาใช้โปรแกรม Facebook Live 1–3 ครั้ง/สัปดาห์ นักศึกษาใช้โปรแกรม Facebook Live แต่ละครั้งเป็น
ระยะเวลา 15–30 นาที นักศึกษาใช้โปรแกรม Facebook Live ในช่วงเวลา 18.01–24.00 น. นักศึกษาใช้โปรแกรม 
Facebook Live ที่บ้าน และนักศึกษาใช้โปรแกรม Facebook Live โดยเป็นผู้ชมการถ่ายทอดสด และ 3) นักศึกษาใช้
ประโยชน์จากโปรแกรม Facebook Live ในระดับมาก โดยนักศึกษาใช้ถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน มากที่สุด 
รองลงมาคือ ใช้ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ใช้พูดคุยกับเพื่อนหรือคนรู้จัก ใช้ติดตามดารา นักแสดง นักร้อง ที่ช่ืน
ชอบ และใช้เพื่อขายสินค้าหรือบริการ ตามล าดับ แต่นักศึกษาใช้เพื่อฟังการบรรยายการเรียนการสอน น้อยท่ีสุด 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ, พฤติกรรม, โปรแกรม Facebook 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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
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benefit of using Facebook Live of Rambhai Barni Rajabhat University School of Communications Arts 
students. The population was 494 Rambhai Barni Rajabhat University, Faculty of Communications Arts 
students. The representative samples consisted of 222, obtained by purposive sampling method, using a 
95% confidence interval calculation. Questionnaire has been used as a research tool. Data analysis 
statistics are frequency, percentage, and mean. The results showed that: 1) Students have a very good 
attitude towards Facebook Live. They feel that Facebook Live can convey real time stories, gives freedom 
to communicate with others, makes communication with others fast and convenient, spread news to 
many people, and makes students happy and entertained. However students feel that Facebook Live 
helps them to learn and develop their skills the least. 2) Student behaviors on Facebook Live are as 
follows: Students are using Facebook Live 1-3 times a week, 15-30 minutes for each session. Students are 
using Facebook Live during 18.01 p.m. till midnight. Students are using Facebook Live at home and 
students are using Facebook Live to watch live shows. And 3) Students get benefits from Facebook Live 
as a tool to show their lifestyle, follow news and activities, connect with friends, follow their beloved 
actors, actresses and singers, sell products and services, but they tend to use Facebook Live on their 
study the least. 
Keywords: Attitude, Use Behavior, Facebook Live Program 
 
บทน า 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมมีความทันสมัยมากข้ึน อันเกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางการสื่อสาร 
ท าให้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการสื่อสารเป็นอย่างมาก ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ได้เข้ามาลดอุปสรรคต่างๆ ใน
การสื่อสารจนแทบจะทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสรรคในเรื่องของเวลาและระยะทาง ท าให้ปัจจุบันมนุษย์จึงต้องยอมรับ
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิต คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันของผู้คนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าดูเว็บไซด์ เช็คอีเมล์ หรือแม้กระทั่งการ
สื่อสารแบบ Interactive และนับเป็นเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่จะน าผู้คนในทั่วทุกมุมโลกเข้าไปสู่การสื่อสารแบบไร้
พรมแดน ปัจจุบันเวิลด์ไวด์เว็บเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารของอินเทอร์เน็ตที่รวมเอาข้อมูลของระบบเครือข่ายทั่วโลกเข้าไว้
ด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ โดยข้อมูลที่อยู่ในเว็บจะมี
ลักษณะของตัวอักษรต่างๆ ข้อความภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและ VDO เป็นต้น ส่วนโปรแกรมที่มีการเช่ือมต่อกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมที่มี
การเช่ือมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น สามารถอ านวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้
โปรแกรมได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรมสนทนา (Chat) โปรแกรมค้นหาข้อมูล (Search Engine) โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง 
และโปรแกรมเล่นเกมส์ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต (Game online) เป็นต้น และโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน
คือ โปรแกรมสนทนา (Chat) ที่สามารถถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ในอดีตโปรแกรมสนทนา (Chat) ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตนั้น จะเป็นเพียงการสนทนาด้วยข้อความที่เป็นเพียงตัวอักษรเพียงเท่านั้น เช่น โปรแกรม PIRCH และโปรแกรม 
ICQ เป็นต้น จากนั้นเทคโนโลยีก็ได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้ เกิด โปรแกรมใหม่ๆ มากมาย เช่น โปรแกรม MSN 
Messenger โปรแกรม Yahoo! Messenger และโปรแกรม Skype เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมใหม่เหล่านี้ได้มีการพัฒนาขึ้นในอีก
ในระดับหนึ่งท าให้โปรแกรมสนทนา (Chat) สามารถใส่รูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปของตัวผู้ใช้เอง รูปรถ รูปสัตว์ เป็นต้น ท าให้คู่
ที่สนทนาผ่านโปรแกรมสนทนา (Chat) สามารถเห็นรูปที่เราโชว์อยู่ การใช้ Icon Emotion แสดงอารมณ์ต่างๆ ท าให้คู่สนทนา
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บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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รู้ถึงอารมณ์ของผู้ใช้ได้ อีกทั้งยังสามารถพูดคุยด้วยเสียงจริงของผู้ใช้โปรแกรมผ่านไมโครโฟนท าให้คู่สนทนาสามารถได้ยินเสียง
ของผู้ใช้ได้ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมได้เป็นอย่างดี  

แต่ในปัจจุบันโปรแกรมสนทนา (Chat) ได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมสนทนา (Chat) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สมบูรณ์แบบมากที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุด 
คือ โปรแกรม Facebook Live ที่สามารถถ่ายทอดสดเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ให้ผู้อื่นได้รับชมได้ โปรแกรม Facebook 
Live เป็นคุณสมบัติหนึ่งของ Facebook ที่สามารถท าการ “ถ่ายทอดสด” เรื่องราวต่างๆ ผ่านทาง Facebook โดยผู้ที่เป็น
เพื่อนของผู้ ใช้งานหรือผู้ที่ติดตามเพจใดๆ ของFacebook สามารถร่วมชมการถ่ายทอดสดนี้ไปพร้อมๆ กันได้ นอกจากนี้ 
โปรแกรม Facebook Live ยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้แบบ Real-time content และสร้าง content ได้หลากหลาย
ผ่านวิดีโอ ซึ่งโปรแกรม Facebook Live ใช้งานได้อย่างสะดวก เพียงแค่มี Smartphone ก็สามารถจัดรายการสดได้ทุกที่ทุก
เวลา และโปรแกรม Facebook Live ยังถือเป็นการสื่อสารแบบ two ways communication เพราะขณะที่จัดรายการผู้ชม
สามารถ feedback ผ่าน comment ได้ทันทีโดยการพิมพ์ แสดงความคิดเห็นให้ผู้ถ่ายทอดสดเห็นข้อความได้ทันที  

ในปัจจุบันโปรแกรม Facebook Live มีขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกในยุคปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึง
กันและกันได้อย่างสะดวกง่ายดายเป็นส าคัญ เนื่องจากโปรแกรม Facebook Live มีจุดเด่นและข้อดีหลายประการ เช่น การ
ถ่ายทอดสด การพิมพ์สนทนา ช่วยให้ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียในการเดินทาง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การฝึกฝนภาษาต่างประเทศ รวมถึงท าให้คนพิการอย่างคนใบ้สามารถสนทนาผ่านภาษามือได้อย่างง่ายดาย ท าให้พ่อ
แม่ลูก ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทมิตรสหาย หัวหน้ากับลูกน้องที่อยู่ห่างไกลคนละมุมโลก ได้สนทนาใกล้ชิดกันด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook 
Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี” เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ และการใช้
ประโยชน์จากโปรแกรม Facebook Live ของนักศกึษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติต่อโปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และ 3) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ่งศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้โปรแกรม
Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ านวน 494 คน โดยใช้การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีความเช่ือถือ
ได้ 95% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 222 คน และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งผู้วิจัยจะ
เจาะจงเลือกเฉพาะนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ระดับปริญญาตรี  ช้ันปีที่ 1-4 ภาคปกติ      
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2559 และเคยใช้โปรแกรม Facebook Live เท่านั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ช้ันปี สาขาวิชา และรายได้ต่อเดือน ตอนที่ 2 พฤติกรรมการ
ใช้โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ตอนที่ 3 ทัศนคติต่อ
โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ตอนที่ 4 การใช้ประโยชน์จาก
โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะต่อ



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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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โปรแกรม Facebook Live ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทีมงานของผู้วิจัย โดยท าการแจกแบบสอบถามไป
ยังกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้ก าหนดไว้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 15 วัน หลังจากนั้น
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งจะท าการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย โดยน าเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่ เพื่ออธิบายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ 
ช้ันปี สาขาวิชา และรายได้ต่อเดือน 2. พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 3. ทัศนคติต่อโปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี และ 4. การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี 

 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาคือเพศชาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 19 -20 ปี 
รองลงมาคืออายุ 21-22 ปี และอายุต่ ากว่า 19 ปี ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 23 ปีขึ้นไปมีจ านวนน้อยที่สุด กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 1 รองลงมาคือช้ันปีที่ 2 และช้ันปีที่ 3 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 มี
จ านวนน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน รองลงมาคือการสื่อสารบูรณาการ และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์สองภาษามีจ านวนน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 3,000 
บาท รองลงมาคือ 3,000-6,000 บาท และ 6,001-9,000 บาท ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 12,001 บาทขึ้นไปมี
จ านวนน้อยที่สุด 

2. พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook Live กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Facebook Live 1–3 ครั้ง/
สัปดาห์ รองลงมาคือ 4–6 ครั้ง/สัปดาห์ และทุกวัน ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้โปรแกรม Facebook นานๆ ครั้ง มี
จ านวนน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Facebook Live แต่ละครั้งเป็นระยะเวลา 15–30 นาที รองลงมาคือน้อย
กว่า 15 นาที และ 31-60 นาที ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ โปรแกรม Facebook Live แต่ ละครั้งเป็นระยะเวลา
มากกว่า 60 นาที มีจ านวนน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Facebook Live ในช่วงเวลา 18.01–24.00 น. 
รองลงมาคือ 12.01–18.00 น. และ 00.01–06.00 น. ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้โปรแกรม Facebook Live ในช่วง
เวลา 06.01–12.00 น. มีจ านวนน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ โปรแกรม Facebook Live ที่ บ้าน รองลงมาคือหอพัก 
และมหาวิทยาลัย และกลุ่มตัวอย่างใช้โปรแกรม Facebook Live ที่ร้านอินเทอร์เน็ตมีจ านวนน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ใช้โปรแกรม Facebook Live โดยเป็นผู้ชมการถ่ายทอดสด รองลงมาคือเป็นทั้งผู้ถ่ายทอดสดและผู้ชมการถ่ายทอดสด และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้โปรแกรม Facebook Live โดยเป็นผู้ถ่ายทอดสด มีจ านวนน้อยที่สุด 

3. ทัศนคติต่อโปรแกรม Facebook Live กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อโปรแกรม Facebook Live ในเชิงบวก โดย
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติว่าโปรแกรม Facebook Live สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้แบบทันทีทันใด (Real time) มากที่สุด 
รองลงมาคือ โปรแกรม Facebook Live ท าให้สามารถพูดคุยกับผู้อื่นได้อย่างอิสระ, โปรแกรม Facebook Live ท าให้
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว, โปรแกรม Facebook Live ใช้กระจายข่าวสารไปสู่คนจ านวนมาก และ
โปรแกรม Facebook Live ช่วยสร้างความสุขและความบันเทิงให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติว่า
โปรแกรม Facebook Live ท าให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ น้อยที่สุด 

4. การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Facebook Live กลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Facebook Live ใน
ระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างใช้ถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตประจ าวัน มากท่ีสุด รองลงมาคือ ใช้ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
ต่างๆ, ใช้พูดคุยกับเพื่อนหรือคนรู้จัก, ใช้ติดตามดารา นักแสดง นักร้อง ท่ีช่ืนชอบ และใช้เพื่อขายสินค้าหรือบริการ ตามล าดับ 
และกลุ่มตัวอย่างใช้เพื่อฟังการบรรยายการเรียนการสอน น้อยท่ีสุด 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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5. ข้อเสนอแนะต่อโปรแกรม Facebook Live กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะต่อโปรแกรม Facebook Live ดังนี ้ควร
จะมีการจัดอันดับการถ่ายทอดสดที่น่าสนใจ อยากให้ระบบในการถ่ายทอดสดมีภาพที่คมชัดมากขึ้น และอยากให้มีระบบการ
คัดกรองการถ่ายทอดสดที่ไม่เหมาะสม 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
นักศึกษาใช้โปรแกรม Facebook Live 1–3 ครั้ง/สัปดาห์ นักศึกษาใช้โปรแกรม Facebook Live แต่ละครั้งเป็นระยะเวลา 
15–30 นาที นักศึกษาใช้โปรแกรม Facebook Live ในช่วงเวลา 18.01–24.00 น. นักศึกษาใช้โปรแกรม Facebook Live ที่
บ้าน และนักศึกษาใช้โปรแกรม Facebook Live โดยเป็นผู้ชมการถ่ายทอดสด สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของสุรพงษ์ 
โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่า พฤติกรรม คือ การกระท า หรือพฤติกรรมใดๆ ของคนเราส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกของ
บุคคล โดยมีพื้นฐานท่ีมาจากความรู้เละทัศนคติของบุคคล เกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการเปิดรับสื่อ และความแตกต่างในการ
แปลความสารที่ตนเองได้รับ จึงก่อให้เกิดประสบการณ์สั่งสมที่แตกต่างกัน อันจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล 
พฤติกรรม (Practice) การกระท าหรือพฤติกรรมใดๆ ของคนเราส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกของบุคคลโดยมีพื้นฐานที่มาจาก
ความรู้และทัศนคติของบุคคล ซึ่งความแตกต่างของความรู้และทัศนคติเกิดจากความแตกต่างในเรื่องการเปิดรับสื่อและความ
แตกต่างกันในการแปลความหมายของสารที่ตนเองได้รับ สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดประสบการณ์สั่งสมที่แตกต่างกัน อันมีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมของบุคคล โดยทั่วไปการใช้การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวพฤติกรรมนั้นมีวิธีการดังนี้ 1. การปลุกเร้าอารมณ์ (Emotion 
Arousal) เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจในการติดตามไม่ว่าดว้ยภาพหรอืเสียง 2. การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ด้วยการแสดง
ความอ่อนโยน เสียสละ และความกรุณาปราณี ยอมแพ้เพื่อความเป็นพระ ก็อาจโน้มน้าวใจผู้คนให้ยอมรับได้ 3. การสร้าง
แบบอย่างข้ึน ในใจ (Internalized Norms) เป็นการสร้างมาตรฐานอย่างหนึ่งขึ้นเพื่อให้มาตรฐานนั้นปลูกศรัทธาและเป็น
ตัวอย่างแก่ผู้รับสารที่จะต้องปฏิบัติตาม 4. การให้รางวัล (Reward) เช่น การลด แลก แจก แถม ในการโฆษณาเพื่อเป็นการจูง
ใจให้เลือกซื้อสินค้ายี่ห้อนั้นๆ และผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประเด็นท่ีว่านักศึกษาใช้โปรแกรม Facebook Live โดยเป็นผู้ชมการถ่ายทอดสด สอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎีของครอนบาช (Cronbach, 1963) ได้อธิบายพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นเพราะองค์ประกอบ 7 
ประการต่อไปนี้ 1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่ท าให้เกิดกิจกรรม คนเราต้องท ากิจกรรมเพื่อ
สนองความต้องการที่เกิดขึ้น กิจกรรมบางอย่างก็ให้ความพอใจหรือสนองความต้องการได้ทันที แต่ความต้องการหรือ
วัตถุประสงค์บางอย่างก็ต้องใช้เวลานานจึงจะสามารถบรรลุความต้องการ คนเราจะมีความต้องการหลายๆ อย่างในเวลา
เดียวกัน และมักจะต้องเลือกสนองตอบความต้องการที่รีบด่วนก่อน และสนองความต้องการที่ห่างออกไปในภายหลัง 2. ความ
พร้อม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จ าเป็นในการท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ คนเราไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้หมดทุกอย่าง ความต้องการบางอย่างอยู่นอกเหนือความสามารถของเขา 3. สถานการณ์  
(Situation) เป็นเหตุการณ์ที่เปิดโอกาสให้เลือกท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ 4. การแปลความหมาย (Interpretation) 
ก่อนท่ีคนเราจะท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลงไป เขาจะต้องพิจารณาสถานการณ์เสียก่อนแล้วตัดสินใจเลือกวิธีการที่คาดว่าจะ
ให้ความพอใจมากที่สุด 5. การตอบสนอง (Response) เป็นการท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ โดยวิธีการที่ได้เลือกแล้ว
ในขั้นการแปลความหมาย 6. ผลที่ได้รับหรือผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อท ากิจกรรมแล้วย่อมได้รับผลจากการกระท า
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) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของปรเมศวร์ รัมยากูร (2546) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการสื่ อสาร ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จาก
บริการกระดานข่าวผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1. ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศหญิง อายุ 21 ปี เป็นนิสิตและนักศึกษา 2. ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีปริมาณการใช้กระดานข่าวในระดับต่ า ใช้
กระดานข่าวที่บ้าน นิยมเข้าเว็บไซต์ประเภทบันเทิง และมักเข้าไปอ่านกระทู้ในกระดานข่าวเพียงอย่างเดียว โดยเว็บไซต์ 
www.pantip.com เป็นเว็บไซต์ท่ีกลุ่มตัวอย่างเข้าไปใช้กระดานข่าวมากท่ีสุด 3. ปริมาณการใช้กระดานข่าวมีความสัมพันธ์
กับทัศนคติที่มีต่อกระดานข่าว 4. ปริมาณการใช้กระดานข่าวมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากกระดานข่าว 5. ทัศนคติที่
มีต่อกระดานข่าวมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากกระดานข่าว 6. ทัศนคติที่มีต่อกระดานข่าวสามารถอธิบายการใช้
ประโยชน์จากกระดานข่าวได้ดีที่สุด 

2. ทัศนคติต่อโปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร า ไพพรรณี 
นักศึกษามีทัศนคติต่อโปรแกรม Facebook Live ในเชิงบวก สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของซิมบาร์โด้และเอบเบสเซ็น 
(Zimbardo and Ebbessen, 1977) กล่าวถึงทัศนคติจะสามารถจ าแนกออกได้ทั้งสิ้น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ 1. ทัศนคติ
ทางบวก (Positive Attitude) ทัศนคติทางบวกน้ีจะชักน าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในด้านดีต่อบุคคลอื่น ต่อเรื่องราวหรือสิ่ง
ต่างๆ เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้สึก สภาพอารมณ์ สะท้อนกลับต่อบุคคลนั้นในด้านดี การมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะ
ส่งผลให้เกิดการยอมรับความคิดหรือข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ 2. ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) ทัศนคติทางลบเกิดขึ้นได้
กับบุคคลทุกคน ทัศนคติทางทางลบเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรื่องราวปัญหาใด
ปัญหาหนึ่ง ทัศนคติในทางลบมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งส่งผลให้บุคคลนั้นปฏิเสธหรือเกิด
อคติกับสิ่งต่างๆ เหล่านั้น และจะน าไปสู่การด่วนสรุปตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยขาดข้อมูลที่ชัดเจน 3. ทัศนคตินิ่งเฉย 
(Passive Attitude) เป็นทัศนคติที่เกิดจากบุคคลนั้นไม่มีความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ โดยสิ้นเชิง ส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุมาจาก
การขาดข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ และผลการวิจัยที่ว่านักศึกษามีทัศนคติต่อโปรแกรม Facebook Live ในเชิงบวกนั้น
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของจุมพล รอดค าดี (2532) กล่าวว่าในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์นั้น
จะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยู่ 3 ระดับ คือ 1. การเปลี่ยนแปลงความคิด สิ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ จะมา
จากแหล่งข้อมูลข่าวสารใหม่ ซึ่งอาจมาจากสื่อมวลชน หรือสื่อบุคคลอื่น 2. การเปลี่ยนความรู้สึก การเปลี่ยนระดับนี้ จะมา
จากประสบการณ์ หรือความประทับใจ หรือสิ่งที่ท าให้เกิดความสะเทือนใจ 3. การเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการเปลี่ยนแปลง
วิธีการด าเนินชีวิตในสังคม ซึ่งไม่มีผลต่อบุคคลท าให้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมเสียใหม่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรง ถ้าความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมถูกกระทบในระดับใดก็ตาม จะมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติทั้งสิ้น 
นอกจากนี้องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการสื่อสาร เช่น คุณสมบัติของผู้ส่งสาร ลักษณะของข่าวสาร คุณสมบัติของช่อง
ทางการสื่อสาร และคุณสมบัติของผู้รับสาร ล้วนมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ว่า
นักศึกษามีทัศนคติต่อโปรแกรม Facebook Live ในเชิงบวกนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอัทธเมศร์ จรัสแสงจิระโชติ 
(2551) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Camfrog ของเยาวชนไทย ผลการวิจัยในส่วนทัศนคติและ
พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Camfrog ของเยาวชนไทย พบว่า 1) เยาวชนไทยมีทัศนคติเชิงบวกต่อโปรแกรม Camfrog        
2) เยาวชนไทยมีปริมาณการใช้โปรแกรม Camfrog อยู่ในระดับต่ ามาก 3) เยาวชนไทยมีจุดมุ่งหมายในการใช้โปรแกรม 
Camfrog ทั้ง 2 ด้าน คือใช้ในทางที่ดีและใช้ในทางที่ไม่ดี 4) เยาวชนไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มี
ทัศนคติต่อโปรแกรม Camfrog แตกต่างกัน 5) เยาวชนไทยที่มีเพศ อายุ และอาชีพ แตกต่างกัน มีปริมาณการใช้โปรแกรม 
Camfrog แตกต่างกัน 6) เยาวชนไทยที่มีเพศแตกต่างกันมีจุดมุ่งหมายในการใช้โปรแกรม Camfrog แตกต่างกัน 7) ปริมาณ
การใช้โปรแกรม Camfrog มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติที่มีต่อโปรแกรม Camfrog ของเยาวชนไทย 8) ทัศนคติที่มีต่อ
โปรแกรม Camfrog ไม่มีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายในการใช้โปรแกรม Camfrog ของเยาวชนไทย 

3. การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี นักศึกษาใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Facebook Live ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของแมคเควล 
(McQuail) และคณะ (อ้างถึงใน ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แก้วเทพ, 2531) ได้ศึกษาตัวแปรความต้องการของผู้รับสาร
จากสื่อมวลชนไว้ดังนี้ 1. ความต้องการสารสนเทศ 2. ความต้องการสร้างความมีเอกลั กษณ์ให้แก่บุคคล 3. ความต้องการ
รวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 4. ความต้องการความบันเทิง และผลการวิจัยที่ว่านักศึกษาใช้ประโยชน์จากโปรแกรม 
Facebook Live ในระดับมากนั้นสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของเมอร์รีย์ และคิปแพคซ์ (Murry & Kippax, 1979 อ้าง
ถึงใน พัชนี เชยจรรยา และประทุม ฤกษ์กลาง, 2540) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า บุคคลจะให้ความสนใจรับรู้ และจดจ าข่าวสารที่
จะให้ความพึงพอใจ หรือสามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเท่าที่เขาคิดว่ามีประโยชน์หรือ
สนองความพอใจของเขาได้ และความต้องการต่างๆ ของบุคคลนั้น เป็นผลมาจากปัจจัยทางจิตวิทยา และสังคมของแต่ละ
บุคคล เช่น แรงจูงใจ ค่านิยม ฯลฯ บุคคลจะเลือกให้ ใช้สื่อหรือเนื้อหาข่าวสาร เพื่อสนองประโยชน์ส่วนตน จากความ
หลากหลายของความต้องการหรือประโยชน์ของสื่อมวลชนเหล่านี้ มีผู้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อจัดประเภทของความ
ต้องการของผู้รับสื่อมวลชน พบว่า ความต้องการมี 4 ประการ คือ 1. ความต้องการสร้างเอกลักษณ์ของตน 2. ความต้องการมี
การติดต่อทางสังคม 3. ความต้องการสิ่งแปลกใหม่และความบันเทิง 4. ความต้องการข้อความจริงและความรู้สึกเกี่ยวกับโลก 
จากความต้องการดังกล่าวนี้ ท าให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสาร ( Information seeking) ซึ่งผู้รับสารสนใจเรื่องราว
เหตุการณ์ต่างๆ และแสวงหาข่าวสารนั้นจากสื่อมวลชน พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารจึงเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งซึ่งแสดงให้
เห็นว่าประชาชนเลือกใช้สื่อและเนื้อหาข่าวสารอย่างไรและท าไม นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ว่านักศึกษาใช้ประโยชน์จาก
โปรแกรม Facebook Live ในระดับมากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐิรา พุทธโอวาท (2546) ได้ศึกษาเรื่องการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจจากเว็บไซต์ "Sex Must Say" ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนมีการเปิดรับเว็บไซต์ "Sex Must Say" ในระดับที่ต่ า 2. คอลัมน์ในเว็บไซต์ 
"Sex Must Say" 3 อันดับแรกที่นักเรียนมีความสนใจมากที่สุดคือ คอลัมน์ Sex Box, คอลัมน์ Sex Stories และคอลัมน์ Hot 
Topics 3. นักเรียนที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีการเปิดรับเว็บไซต์ "Sex Must Say" ไม่แตกต่างกัน 4. การใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจในเว็บไซต์ "Sex Must Say" ของนักเรียนอยู่ในระดับสูง 5. การเปิดรับเว็บไซต์ "Sex Must Say" 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้ประโยชน์ของนักเรียน แต่ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 6. การเปิดรับเว็บไซต์ "Sex Must 
Say" ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจ และความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง 7. ความพึง
พอใจเว็บไซต์ "Sex Must Say" มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้ประโยชน์ของนักเรียน และความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีทัศนคติต่อโปรแกรม Facebook Live ว่าท าให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้าน
ต่างๆ ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้ปกครองและครูอาจารย์ควรหาแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้โปรแกรม 
Facebook Live ในทางที่เป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึน 

2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี
เท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เพื่อจะได้ทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมการใช้โปรแกรม  
Facebook Live ของกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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3. การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Facebook Live ของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี นักศึกษาใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Facebook Live ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของแมคเควล 
(McQuail) และคณะ (อ้างถึงใน ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แก้วเทพ, 2531) ได้ศึกษาตัวแปรความต้องการของผู้รับสาร
จากสื่อมวลชนไว้ดังนี้ 1. ความต้องการสารสนเทศ 2. ความต้องการสร้างความมีเอกลั กษณ์ให้แก่บุคคล 3. ความต้องการ
รวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 4. ความต้องการความบันเทิง และผลการวิจัยที่ว่านักศึกษาใช้ประโยชน์จากโปรแกรม 
Facebook Live ในระดับมากนั้นสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของเมอร์รีย์ และคิปแพคซ์ (Murry & Kippax, 1979 อ้าง
ถึงใน พัชนี เชยจรรยา และประทุม ฤกษ์กลาง, 2540) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า บุคคลจะให้ความสนใจรับรู้ และจดจ าข่าวสารที่
จะให้ความพึงพอใจ หรือสามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเท่าที่เขาคิดว่ามีประโยชน์หรือ
สนองความพอใจของเขาได้ และความต้องการต่างๆ ของบุคคลนั้น เป็นผลมาจากปัจจัยทางจิตวิทยา และสังคมของแต่ละ
บุคคล เช่น แรงจูงใจ ค่านิยม ฯลฯ บุคคลจะเลือกให้ใช้สื่อหรือเนื้อหาข่าวสาร เพื่อสนองประโยชน์ส่วนตน จากความ
หลากหลายของความต้องการหรือประโยชน์ของสื่อมวลชนเหล่านี้ มีผู้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อจัดประเภทของความ
ต้องการของผู้รับสื่อมวลชน พบว่า ความต้องการมี 4 ประการ คือ 1. ความต้องการสร้างเอกลักษณ์ของตน 2. ความต้องการมี
การติดต่อทางสังคม 3. ความต้องการสิ่งแปลกใหม่และความบันเทิง 4. ความต้องการข้อความจริงและความรู้สึกเกี่ยวกับโลก 
จากความต้องการดังกล่าวนี้ ท าให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสาร ( Information seeking) ซึ่งผู้รับสารสนใจเรื่องราว
เหตุการณ์ต่างๆ และแสวงหาข่าวสารนั้นจากสื่อมวลชน พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารจึงเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งซึ่งแสดงให้
เห็นว่าประชาชนเลือกใช้สื่อและเนื้อหาข่าวสารอย่างไรและท าไม นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ว่านักศึกษาใช้ประโยชน์จาก
โปรแกรม Facebook Live ในระดับมากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐิรา พุทธโอวาท (2546) ได้ศึกษาเรื่องการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจจากเว็บไซต์ "Sex Must Say" ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนมีการเปิดรับเว็บไซต์ "Sex Must Say" ในระดับที่ต่ า 2. คอลัมน์ในเว็บไซต์ 
"Sex Must Say" 3 อันดับแรกที่นักเรียนมีความสนใจมากที่สุดคือ คอลัมน์ Sex Box, คอลัมน์ Sex Stories และคอลัมน์ Hot 
Topics 3. นักเรียนที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีการเปิดรับเว็บไซต์ "Sex Must Say" ไม่แตกต่างกัน 4. การใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจในเว็บไซต์ "Sex Must Say" ของนักเรียนอยู่ในระดับสูง 5. การเปิดรับเว็บไซต์ "Sex Must Say" 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้ประโยชน์ของนักเรียน แต่ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 6. การเปิดรับเว็บไซต์ "Sex Must 
Say" ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจ และความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง 7. ความพึง
พอใจเว็บไซต์ "Sex Must Say" มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้ประโยชน์ของนักเรียน และความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีทัศนคติต่อโปรแกรม Facebook Live ว่าท าให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้าน
ต่างๆ ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้ปกครองและครูอาจารย์ควรหาแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้โปรแกรม 
Facebook Live ในทางที่เป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึน 

2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี
เท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เพื่อจะได้ทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมการใช้โปรแกรม  
Facebook Live ของกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ศึกษาเฉพาะพื้นที่ ต าบลชากไทย      
อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 

Legal issues related to the management of community forest: A case study 
for Chakthai, Khao Khitchakut District, Chanthaburi province 

กุลปราณี ศรีใย, ปาจรีย์ สิงห์สุวรรณ, อดิศร  กุลวิทิต 
คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณ ี

 
บทคัดย่อ 

 
โครงการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด

จันทบุรี โดยศึกษานโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการทางกฎหมายในการจัดการป่าชุมชน เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ในการจั ดการป่าชุมชนในอ าเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ทั้งน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย
มีสมมติฐานว่ากฎหมาย มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการในการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  
จังหวัดจันทบุรี  ต้องเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง และสอดคล้องต่อหลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักการมีส่วนร่วมของประชา ชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  

จากการศึกษาพบว่า ในการจัดการป่าชุมชนในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  สิทธิชุมชนในการจัดการป่า
ชุมชนนั้นยังไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายท าให้เกิดความไม่มั่นคงในสิทธิการจัดการขาดความต่อเนื่อง และยังไม่มีการ
กระจายอ านาจในการจัดการหรือการมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องตรากฎหมายที่ให้การรับรอง
สิทธิของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน  
ค าส าคัญ: การจัดการป่าชุมชน, อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี, ปัญหาทางกฎหมาย 
 

Abstract 
 

The purpose of this study is to explore the problems in community forest management in the 
area of Khao Khitchakut District, Chanthaburi. The approach is mainly to examine policy, procedures, 
measures and legislative measures related to the management of community forest in order to 
analyze relevant legal issues and provide useful recommendations to manage community forest in 
Khao Khitchakut District, Chanthaburi. This can be applied for academic purpose in teaching 
environmental law and other relevant laws as well. The assumption is that law and regulation relating 
to the management of community forest must respect the rights and freedoms guaranteed by the 
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 พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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บทน า 
ในปัจจุบันมีการยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ทรัพยากรป่าไม้มีความส าคัญ ซึ่งมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงและ

ประโยชน์ในทางอ้อม รัฐบาลจึงต้องการสงวนพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ประมาณ 160 ล้านไร่ โดยการตรากฎหมายเพื่อก าหนดเขต
พื้นที่ป่าประเภทต่าง ๆ ขึ้น โดยพื้นที่ป่าที่ก าหนดขึ้นนั้นเป็นอ านาจบริหารจัดการของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว ท าให้รัฐไม่
สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประชาชนท่ีต้องถูกด าเนินคดีอีกเป็นจ านวนมาก ในปัจจุบันรัฐ
ได้เริ่มใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน ซึ่งต้องการให้ชุมชนมีที่ดิน ไม้ส าหรับเช้ือเพลิง 
พืชผักและสมุนไพรส าหรบัเป็นอาหารและยารกัษาโรค ของป่าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากป่า ให้มีความเข้มแข็งและฟื้นฟูป่า
และสภาพแวดล้อมที่มีสภาพเสื่อมโทรม และต้องการให้ป่าชุมชนเป็นแนวทางการแก้ปัญหาการแก่งแย่งทรัพยากรป่าไม้
ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการดูแลรักษาประโยชน์จากพื้นที่ป่า1 ซึ่งได้มีการยกร่างและผลักดัน
กฎหมายเพื่อยอมรับการด ารงอยู่ของชุมชนและสิทธิชุมชนมายาวนานจนกระทั่งปัจจุบันสรุปได้ ดังนี้2 

1.  ในป ีพ.ศ. 2534 กรมป่าไม้ได้ยกร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนขึ้น แต่ได้รับการคัดค้านจากภาคประชาชนซึ่ง
เห็นว่าไม่มีเรื่องการรับรองสิทธิของชุมชนในการคุ้มครองและรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น  จึงมีความพยายามน าเสนอร่าง
พระราชบัญญัติที่จัดท าขึ้นคู่ขนานไปกับฉบับร่างของกรมป่าไม้ 

2.  ในป ีพ.ศ. 2539-2551 มีความพยายามในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนท่ีสะท้อนความต้องการของ
ทุกฝ่ายผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ แต่ได้รับการคัดค้านจากเครือข่ายของนักอนุรักษ์ ในประเด็นการอนุญาตให้มีการ
จัดตั้งป่าชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งกังวลว่าป่าชุมชนจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของพวกนายทุนที่จะท าการว่าจ้างชาวบ้านตัด
ไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ หลังจากนั้นกรอบการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องป่าชุมชนมีค าถามหลักเพียงค าถามเดียว คือ การจัดตั้งป่า
ชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ท าได้หรือไม่  

โดยกลุ่มที่สนับสนุนแนวคิดป่าชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มองว่าป่าชุมชนมีศักยภาพในการคุ้มครองและรักษา
ระบบนิเวศ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์จากป่าน้ันนอกจากจะช่วยบรรเทาความ
ยากจนแล้ว ยังจะน าไปสู่การอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยเพราะหากชาวบ้านได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่ตนเองพึ่งพิง ก็จะช่วยรักษาทรัพยากรเหล่านั้น นอกจากนี้ผู้สนับสนุนยังอ้างถึงประเด็นสิทธิชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  

ส่วนผู้ที่คัดค้านมองว่าผืนป่าอนุรักษ์เป็นสมบัติส่วนรวมของชาติและเป็นผืนป่าผืนสุดท้ายของประเทศไทย ผืนป่า
เหล่านี้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธารและแหล่งรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ หากท าลายผืนป่าเหล่านี้ จะท าให้ชีวิตของ
คนไทยและประชากรโลกในอนาคตตกอยู่ในความเสี่ยง 

3.  ในเดือนพฤศจิกายน 2551 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ซึ่งให้มีการจัดตั้งป่า
ชุมชนในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ได้ เฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์เท่านั้น และไม่มีการอนุญาตให้มีการ
ท าไม้ในเขตป่าชุมชนที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์อย่างเด็ดขาด กลุ่มที่สนับสนุนการจัดตั้งป่าชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ จึงยื่น
หนังสือร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติขัดต่อ
รัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิชุมชนหรือไม่ ต่อมาในปลายปี พ.ศ. 2552 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับ
ดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา  154 วรรคสาม 
เนื่องจากการออกเสียงของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ครบองค์ประชุม3  

4.  เมื่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนได้ตกไปแล้ว รัฐบาลก็เปลี่ยนแนวทางในการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินเป็น
การด าเนินการโฉนดชุมชนแทนโดยให้กลุ่มประชาชนซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การ
ครอบครอง และการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในการอ้างสิทธิครอบครอง การบุกรุกพื้นที่ของ
รัฐ ปัญหาความยากจนจากการไม่มีที่อยู่อาศัยหรือท่ีท ากิน ความไม่เป็นธรรมในการกระจายการถือครองที่ดิน และปัญหา

                                                           
1เพิ่มศักดิ์  มกราภิรมย์. (2548). การเมืองเรื่องป่าชุมชนบนเส้นทางสมานฉันท์ เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจ าปี 

2548 เรื่องสู่สังคมสมานฉันท์ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2548 โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี. หน้า 1. 
2สุรินทร์  อ้นพรม. (2554, กรกฎาคม-ธันวาคม). “ป่าชุมชน : เทคโนโลยีอ านาจควบคุมชุมชนในเขตป่าชิ้นใหม่ ? กรณีศึกษาป่า

ชุมชนห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา. หน้า 163-166.,ประชาไท. (2548). ล าดับเหตุการณ์ส าคัญ
ร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557, จาก http://www.prachatai.com. 

3ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15/2552. 

ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ซึ่งโฉนดชุมชนนั้น รัฐจะออกให้แก่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่มีความ
เข้มแข็งและความพร้อมในการจัดการดูแลที่ดินร่วมกัน ไม่ได้ออกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่ชุมชน
ดังกล่าวมีเพียงสิทธิครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ตามก าหนดระยะเวลาหนึ่ง ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ประโยชน์ในรูปของค่าเช่า 
ชุมชนไม่ได้กรรมสิทธ์ิในที่ดินจึงไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนได้  

จะเห็นได้ว่า จนกระทั่งปัจจุบันป่าชุมชนก็ยังไม่ได้รับการรับรองโดยการมีกฎหมายเฉพาะต้องอาศัยการอนุญาต
ตามกฎหมายป่าไม้เป็นรายกรณีไป ซึ่งยังอยู่ระหว่างการด าเนินการของกรมป่าไม้กว่า 8,000 โครงการ โดยจังหวัดจันทบุรี
เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและพื้นท่ีป่าไม้อยู่มาก และมีความอุดมสมบูรณ์ในการท าเกษตรกรรมจึงท าให้การ
จัดตั้งและบริหารจัดการป่าชุมชนเป็นประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ เนื่องจากต้องด าเนินการตามนโยบายทั้งสองภาคส่วนให้มี
ความสมดุลและสามารถด าเนินการไปพร้อมกันได้ อย่างมีส่วนร่วมสามารถแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ได้ 6 ระดับคือ4 
ระดับการให้ข้อมูล ระดับการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการวางแผนร่วมกัน 
ระดับการร่วมปฏิบัติ และระดับการก ากับโดยประชาชนโดยตรง คณะผู้วิจัยได้เลือกอ าเภอเขาคิชฌกูฏซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งที่
มีพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งโดยกรมป่าไม้ 4 แห่ง เป็นตัวอย่างในการศึกษา คือ ป่าชุมชนบ้านสะท้อน ป่าพื้นบ้าน
อาหารชุมชนบ้านคลองใหญ่ ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านล าพัง และ ป่าพ้ืนบ้านอาหารชุมชนบ้านทุ่งสะพาน 

โดยจะเริ่มท าการศึกษาถึงแนวความคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชนซึ่งในงานวิจัยนี้
ประกอบด้วย หลักการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ หลักการทั่วไปในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และแนวความคิดในการจัดการป่าโดยชุมชน จากน้ันจะได้ท าการศึกษาต่อไปถึงนโยบาย กฎหมาย มาตรการทางกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการป่าชุมชน เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อ าเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งจัดท าบทสรุปและข้อเสนอแนะ ตามล าดับต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
2. เพื่อศึกษานโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการทางกฎหมายในการจัดการป่าชุมชน ในพื้นท่ีอ าเภอ   

เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  

จังหวัดจันทบุรี  
4. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเป็นประโยชน์ในการจัดการป่าชุมชนในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ  

จังหวัดจันทบุรี  
5. เพื่อน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
1. ผู้วิจัยออกแบบสัมภาษณ์ และใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลสภาพและการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อ าเภอ

เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จากเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นองค์กรบังตับใช้กฎหมายประชาชนผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาศัยในพื้นที่มา     
ไม่น้อยกว่า 3 ปี คือ  

 1.1 เจ้าหน้าท่ีส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) กรมป่าไม้  
    1.2 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลจันทเขลม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  
 1.3 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  
    1.4 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสะพาน ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
    1.5 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลจันทเขลม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 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) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ซึ่งโฉนดชุมชนนั้น รัฐจะออกให้แก่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่มีความ
เข้มแข็งและความพร้อมในการจัดการดูแลที่ดินร่วมกัน ไม่ได้ออกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่ชุมชน
ดังกล่าวมีเพียงสิทธิครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ตามก าหนดระยะเวลาหนึ่ง ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ประโยชน์ในรูปของค่าเช่า 
ชุมชนไม่ได้กรรมสิทธ์ิในที่ดินจึงไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนได้  

จะเห็นได้ว่า จนกระทั่งปัจจุบันป่าชุมชนก็ยังไม่ได้รับการรับรองโดยการมีกฎหมายเฉพาะต้องอาศัยการอนุญาต
ตามกฎหมายป่าไม้เป็นรายกรณีไป ซึ่งยังอยู่ระหว่างการด าเนินการของกรมป่าไม้กว่า 8,000 โครงการ โดยจังหวัดจันทบุรี
เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและพื้นท่ีป่าไม้อยู่มาก และมีความอุดมสมบูรณ์ในการท าเกษตรกรรมจึงท าให้การ
จัดตั้งและบริหารจัดการป่าชุมชนเป็นประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ เนื่องจากต้องด าเนินการตามนโยบายท้ังสองภาคส่วนให้มี
ความสมดุลและสามารถด าเนินการไปพร้อมกันได้ อย่างมีส่วนร่วมสามารถแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ได้ 6 ระดับคือ4 
ระดับการให้ข้อมูล ระดับการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการวางแผนร่วมกัน 
ระดับการร่วมปฏิบัติ และระดับการก ากับโดยประชาชนโดยตรง คณะผู้วิจัยได้เลือกอ าเภอเขาคิชฌกูฏซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งที่
มีพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งโดยกรมป่าไม้ 4 แห่ง เป็นตัวอย่างในการศึกษา คือ ป่าชุมชนบ้านสะท้อน ป่าพื้นบ้าน
อาหารชุมชนบ้านคลองใหญ่ ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านล าพัง และ ป่าพ้ืนบ้านอาหารชุมชนบ้านทุ่งสะพาน 

โดยจะเริ่มท าการศึกษาถึงแนวความคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าชุมชนซึ่งในงานวิจัยนี้
ประกอบด้วย หลักการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ หลักการทั่วไปในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และแนวความคิดในการจัดการป่าโดยชุมชน จากน้ันจะได้ท าการศึกษาต่อไปถึงนโยบาย กฎหมาย มาตรการทางกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการป่าชุมชน เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อ าเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งจัดท าบทสรุปและข้อเสนอแนะ ตามล าดับต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
2. เพื่อศึกษานโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการทางกฎหมายในการจัดการป่าชุมชน ในพื้นที่อ าเภอ   

เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  

จังหวัดจันทบุรี  
4. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเป็นประโยชน์ในการจัดการป่าชุมชนในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ  

จังหวัดจันทบุรี  
5. เพื่อน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
1. ผู้วิจัยออกแบบสัมภาษณ์ และใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลสภาพและการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อ าเภอ

เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จากเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นองค์กรบังตับใช้กฎหมายประชาชนผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาศัยในพื้นที่มา     
ไม่น้อยกว่า 3 ปี คือ  

 1.1 เจ้าหน้าท่ีส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) กรมป่าไม้  
    1.2 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลจันทเขลม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  
 1.3 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลตะเคียนทอง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  
    1.4 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสะพาน ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
    1.5 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลจันทเขลม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 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) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ผลการวิจัย 
จากการสัมภาษณ์และน านักศึกษาในรายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคการศึกษาที่ 2/2557 เข้ารับฟังการ

บรรยายของผู้เช่ียวชาญจากส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ตลอดจนศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ แล้ว สามารถสรุปการจัดการป่าชุมชนในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี มีผลกระทบในเชิง
บวก คือ การจัดการป่าชุมชนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการพื้นที่สาธารณะของชุมชนโดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดการป่าซึ่งมีระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ในด้านเศรษฐกิจ พื้นที่ป่าชุมชนเป็นแหล่ง
อาหารของประชาชนในชุมชน ในด้านสังคม ย่อมเป็นพื้นที่สาธารณะที่ชุมชนจะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยลดความขัดแย้ง
กับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ส่วนผลกระทบในเชิงลบนั้นพบว่า หาก
ไม่มีเง่ือนไขในการอนุรักษ์สภาพป่าหรือเพิ่มพื้นที่ป่า การสนับสนุนงบประมาณและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่า
ชุมชนย่อมเสี่ยงที่จะถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อการใช้ประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นที่ไม่ใช่ป่าได้ เช่น การสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ สนามกีฬาของชุมชน เป็นต้น แรงกดดันในเรื่องราคาของพืชเกษตรกรรม เช่น ทุเรียน ท าให้การขยายพื้นที่
ป่ากระท าได้ยาก และท าให้แม้จะลดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ได้ แต่ในการตกลงร่วมกันเพื่อก าหนดการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลแลชุมชน เช่น การเสนอให้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว 
การสร้างบ้านพักตากอากาศ อันจะน ามาซึ่งการเพิ่มรายได้และน ามาซึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน อย่างไรก็
ตาม กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยังเป็นอุปสรรคต่อการจัดการป่าชุมชนตามกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี ้

1. แนวความคิดในเรื่องป่าชุมชนได้เข้ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายลงอย่างรวดเร็ว และเดิมเป็นการบริหารจัดการของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว 

2. กฎหมายก าหนดข้อห้ามกระท าการเพื่อเป็นการคุ้มครองพ้ืนท่ี เช่น ห้ามยึดถือหรือครอบครองป่า5 หากฝ่าฝืน
จะมีโทษจ าคุก6 ถูกฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง7 หรือถูกบังคับทางปกครองโดยการรื้อถอนสิ่งที่เป็นอันตรายหรือ
สิ่งที่ท าให้เสื่อมสภาพป่าได้8  

3. หากแต่กฎหมายในการก าหนดพื้นที่ป่า คือการได้มาตามกฎหมายที่ดนิ หากมีการได้มาตามกฎหมายที่ดินแล้ว
ก็ไม่เป็นพื้นที่ป่า จึงมีการทุจริตเพื่อท าให้ที่ดินนั้นมีเอกสารการได้มาตามกฎหมายที่ดิน  ประกอบกับแผนที่แนบท้าย
กฎหมายล าดับรองในการก าหนดเขตพื้นที่ป่ามิได้มีการส ารวจรังวัดที่ชัดเจนและมีความคลาดเคลื่อนสูง 9ท าให้ปัญหาการ
บุกรุกขยายพื้นที่น้ันมีความซับซ้อนและรุนแรงมาโดยตลอด 

4. การก าหนดพื้นที่คลาดเคลื่อนส่งผลให้การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ที่กฎหมายให้อ า นาจในการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีไม่มีประสิทธิภาพไปด้วย เช่น10 จ าเลยมักโต้แย้งว่ามิได้กระท าผิดเพราะเขตที่
แผ้วถางนั้นเป็นไม่ใช่เขตอนุรักษ์ตามกฎหมาย  

เมื่ อได้ตรวจสอบแนวความคิดป่ า ชุมชนกับแนวความคิดและหลักการที่ เกี่ ยวข้องในการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า  

1. แนวความคิดป่าชุมชนโดยการจัดตั้งป่าชุมชนให้มีผลตามกฎหมายเป็นการก าหนดสิทธิในที่ดินของชุมชนเพื่อ
ใช้ยันได้แก่บุคคลทั้งหลายทั่วไปไม่จ ากัด ท าให้การอยู่อาศัยหรือท าเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าชุมชนย่อมกระท าได้ตาม

                                                           
5พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484,  มาตรา 54. 
6พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484, มาตรา 72 ตรี.  
7พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 , มาตรา 97.  
8พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 , มาตรา 25.  
9แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่ 1:4,000.   
10ณรงค์  ใจหาญ. (2534, ). “การด าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507.”  

วารสารนิติศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ปีที่  21, เล่ม 2. หน้า 197. ประยุทธ  ไชยพิณ. (2551). บทบาทศาลฎีกาต่อการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรป่าไม้. หน้า 129-130. 

กฎหมาย สอดคล้องกับเสรีภาพในการเลอืกถิ่นที่อยู่ซึ่งยอมรับสิทธิของประชาชนในการก าหนดเจตจ านงตนเอง11ที่จะเลือก
ว่าจะอยู่ในภูมิภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล หรือหมู่บ้านใด ๆ ก็ได้12   

2. การจัดการป่าโดยชุมชนสอดคล้องกับหลักการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนของ Elinor Ostrom13 ที่ยอมรับว่า
ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรร่วมได้ส าเร็จโดยปราศจากการควบคุมโดยอ านาจจากส่วนกลางหรือการท าให้ทรัพยากร
ร่วมกลายเป็นทรัพย์สินเอกชน โดยการก าหนดกฎ กติกาในการจัดการทรัพยากรชุมชนใน 3 ระดับ คือ กฎระดับ
ปฏิบัติการ กติกาก ากับทางเลือกร่วม กติการะดับรัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎกติกาดังกล่าวจะได้ก าหนดสิทธิต่าง ๆ เอาไว้ 5 
ประเภท คือ สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร สิทธิในการใช้ประโยชน์ สิทธิในการจัดการ สิทธิในการกีดกัน สิทธิในการขาย
หรือให้ยืมสิทธิข้างต้น 

3. การจัดการป่าโดยชุมชนสอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจซึ่งต้องการมอบอ านาจการตัดสินใจไปยังระดับ
ที่เหมาะสมที่สุด (subsidiarity) ที่สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และเป็นการท าให้เป็นประชาธิปไตยมาก
ยิ่งข้ึน(democratization) ซึ่งในการจัดการป่าชุมชนนั้น มีแผนในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14

โดยให้กรมป่าไม้โอนภารกิจส่งเสริมอาสาพัฒนาป่าชุมชนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล โดยกรมป่าไม้ยังเป็นหน่วยงาน
หลักในการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  

4. การจัดการป่าชุมชนสอดคล้องกับแนวความคิดที่ถือว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม (Ecocentic 
Approach) ที่ถือว่ากฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมิใช่กฎเกณฑ์ที่อยู่สูงที่สุด หากแต่ยังมีกฎเกณฑ์ที่อยู่สูง
กว่าและกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ไม่อาจก้าวล่วงเสียได้และมนุษย์จะต้องตระหนักถึงและปฏิบัติตามด้วย ดังนั้นการ
กระท าท้ังหลายของมนุษย์จะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเสมอในฐานะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม 
และในที่สุดผู้ได้รับประโยชน์จะตกแก่มนุษย์จากการอยู่ร่วมกับสิ่งอื่น ๆ ในสิ่งแวดล้อม  

5. การจัดการป่าชุมชนสอดคล้องสอดคล้องกับหลัก “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development)  
ที่เป็นการให้ชุมชนในพื้นที่ป่าไม้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี มีการด าเนินกิจกรรมป่าไม้และอยู่ร่วมกับสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่นได้โดยมีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าโดยที่ไม่เป็นการท าลาย
ต้นทุน มีการฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนยุคปัจจุบัน 
โดยไม่ท าให้คนรุ่นอนาคตต้องประนีประนอม เพื่อลดขีดความสามารถท่ีจะสนองความต้องการของเขาลงไป 

6. การจัดการป่าชุมชนเป็นการรับรองให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ป่าย่อมสอดคล้องกับหลักการมี
ส่วนร่วม ซึ่งแต่เดิมนั้นอ านาจในการจัดการเป็นอ านาจโดยตรงของรัฐหรือองค์กรของรัฐเท่านั้น15 และเป็นการสนับสนุน
มาตรการจูงใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเสริมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้ผู้ก่อ
มลพิษปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตซึ่งการจัดการป่าชุมชน 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาในการจัดตั้งและจัดการป่าชุมชนนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
1. นโยบายที่เกี่ยวข้องในการจัดการป่าชุมชน ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ

แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต่างยอมรับแนวคิดในการจัดการป่าโดยชุมชนแต่นโยบายของรัฐ
หลายประการมีส่วนท าให้เกิดอุปสรรคในการจัดการป่าชุมชนไม่ประสบความส าเร็จ เช่น16นโยบายการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ถนน เขื่อน การเปลี่ยนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและการบริการ การท่องเที่ยว กับนโยบายการเพิ่ม

                                                           
11จรัญ  โฆษณานันท์. (2545). สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม. หน้า 307-311.   
12ชาติ  ชัยเดชสุริยะ. (มปป.). “สิทธิในฐานะมนุษย์อันพึงได้รับความเคารพและความเป็นธรรม.” สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญแปลง

แนวคิดสู่ปฏิบัติ. หน้า 108.  
13ดู Elinor Ostrom. (2011). อ้างถึงใน ชล  บุนนาค. (มปป). การส ารวจองค์ความรู้เรื่องแนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม : 

ประสบการณ์จากต่างประเทศและแนวคิดในประเทศไทย. หน้า 10-40. 
14ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบังคับใช้แผนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2). 

15สุนีย์  มัลลิกมาลย์. (2545). รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. หน้า 49. 

16ปิยาพร  อรุณพงษ์. (2555). คู่มือการปฏิรูปที่ดิน. หน้า 41-42. 
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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กฎหมาย สอดคล้องกับเสรีภาพในการเลอืกถิ่นที่อยู่ซึ่งยอมรับสิทธิของประชาชนในการก าหนดเจตจ านงตนเอง11ที่จะเลือก
ว่าจะอยู่ในภูมิภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล หรือหมู่บ้านใด ๆ ก็ได้12   

2. การจัดการป่าโดยชุมชนสอดคล้องกับหลักการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนของ Elinor Ostrom13 ที่ยอมรับว่า
ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรร่วมได้ส าเร็จโดยปราศจากการควบคุมโดยอ านาจจากส่วนกลางหรือการท าให้ทรัพยากร
ร่วมกลายเป็นทรัพย์สินเอกชน โดยการก าหนดกฎ กติกาในการจัดการทรัพยากรชุมชนใน 3 ระดับ คือ กฎระดับ
ปฏิบัติการ กติกาก ากับทางเลือกร่วม กติการะดับรัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎกติกาดังกล่าวจะได้ก าหนดสิทธิต่าง ๆ เอาไว้ 5 
ประเภท คือ สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร สิทธิในการใช้ประโยชน์ สิทธิในการจัดการ สิทธิในการกีดกัน สิทธิในการขาย
หรือให้ยืมสิทธิข้างต้น 

3. การจัดการป่าโดยชุมชนสอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจซึ่งต้องการมอบอ านาจการตัดสินใจไปยังระดับ
ที่เหมาะสมที่สุด (subsidiarity) ที่สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และเป็นการท าให้เป็นประชาธิปไตยมาก
ยิ่งข้ึน(democratization) ซึ่งในการจัดการป่าชุมชนนั้น มีแผนในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14

โดยให้กรมป่าไม้โอนภารกิจส่งเสริมอาสาพัฒนาป่าชุมชนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล โดยกรมป่าไม้ยังเป็นหน่วยงาน
หลักในการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  

4. การจัดการป่าชุมชนสอดคล้องกับแนวความคิดที่ถือว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม (Ecocentic 
Approach) ที่ถือว่ากฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมิใช่กฎเกณฑ์ที่อยู่สูงที่สุด หากแต่ยังมีกฎเกณฑ์ที่อยู่สูง
กว่าและกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ไม่อาจก้าวล่วงเสียได้และมนุษย์จะต้องตระหนักถึงและปฏิบัติตามด้วย ดังนั้นการ
กระท าท้ังหลายของมนุษย์จะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเสมอในฐานะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม 
และในที่สุดผู้ได้รับประโยชน์จะตกแก่มนุษย์จากการอยู่ร่วมกับสิ่งอื่น ๆ ในสิ่งแวดล้อม  

5. การจัดการป่าชุมชนสอดคล้องสอดคล้องกับหลัก “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development)  
ที่เป็นการให้ชุมชนในพื้นที่ป่าไม้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี มีการด าเนินกิจกรรมป่าไม้และอยู่ร่วมกับสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่นได้โดยมีผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าโดยที่ไม่เป็นการท าลาย
ต้นทุน มีการฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนยุคปัจจุบัน 
โดยไม่ท าให้คนรุ่นอนาคตต้องประนีประนอม เพื่อลดขีดความสามารถท่ีจะสนองความต้องการของเขาลงไป 

6. การจัดการป่าชุมชนเป็นการรับรองให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ป่าย่อมสอดคล้องกับหลักการมี
ส่วนร่วม ซึ่งแต่เดิมนั้นอ านาจในการจัดการเป็นอ านาจโดยตรงของรัฐหรือองค์กรของรัฐเท่านั้น15 และเป็นการสนับสนุน
มาตรการจูงใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเสริมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้ผู้ก่อ
มลพิษปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตซึ่งการจัดการป่าชุมชน 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาในการจัดตั้งและจัดการป่าชุมชนนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
1. นโยบายที่เกี่ยวข้องในการจัดการป่าชุมชน ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ

แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต่างยอมรับแนวคิดในการจัดการป่าโดยชุมชนแต่นโยบายของรัฐ
หลายประการมีส่วนท าให้เกิดอุปสรรคในการจัดการป่าชุมชนไม่ประสบความส าเร็จ เช่น16นโยบายการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ถนน เขื่อน การเปลี่ยนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและการบริการ การท่องเที่ยว กับนโยบายการเพิ่ม

                                                           
11จรัญ  โฆษณานันท์. (2545). สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม. หน้า 307-311.   
12ชาติ  ชัยเดชสุริยะ. (มปป.). “สิทธิในฐานะมนุษย์อันพึงได้รับความเคารพและความเป็นธรรม.” สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญแปลง

แนวคิดสู่ปฏิบัติ. หน้า 108.  
13ดู Elinor Ostrom. (2011). อ้างถึงใน ชล  บุนนาค. (มปป). การส ารวจองค์ความรู้เรื่องแนวคิดว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วม : 

ประสบการณ์จากต่างประเทศและแนวคิดในประเทศไทย. หน้า 10-40. 
14ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบังคับใช้แผนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(ฉบับที่ 2). 

15สุนีย์  มัลลิกมาลย์. (2545). รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. หน้า 49. 

16ปิยาพร  อรุณพงษ์. (2555). คู่มือการปฏิรูปที่ดิน. หน้า 41-42. 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งเป็นการยากในทางปฏิบัติที่จะด าเนินนโยบายดังกล่าวควบคู่กันไปหากไม่มีนโยบายและแผนด าเนินการ
ที่ชัดเจนแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ าเภอเขาคิชฌกูฏซึ่งมีการท าเกษตรกรรม ปลูกสวนผลไม้หรือยางพาราย่อมเอื้อต่อ
การบุกรุกหากพืชเหล่านั้นมีราคาดี ท าให้การจัดการป่าชุมชนไม่ประสบความส าเร็จ  

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการป่าชุมชน แม้ในระดับนโยบายและรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดจะ
ยอมรับการจัดการป่าโดยชุมชน และมีความจ าเป็นต้องตรากฎหมายป่าชุมชนเพื่อให้การจัดการป่าชุมชนมีแผนการจัดการ
ป่าชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์ วิธีการใช้ กลไกการควบคุมบังคับได้ รับการรั บรองโดยกฎหมายใช้บังคับกับ
บุคคลภายนอกได้ แต่เมื่อไม่สามารถจัดตั้งได้ตามกฎหมายการอยู่อาศัย การท าเกษตรกรรมในพื้นที่ย่อมเป็นความผิด ซึ่ง
หากเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 การยึดถือหรือครอบครองป่าย่อมเป็นความผิดตามกฎหมาย 

3. ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านล าพังต าบลตะเคียนทอง เนื้อที่ 35 ไร่ ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านทุ่งสะพาน 
ต าบลชากไทย เนื้อท่ี 17 ไร่ และป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านคลองใหญ่ ต าบลจันทเขลมเนื้อที่ 44-2-0 ไร่ อธิบดีกรมป่าไม้
อนุญาตให้จัดตั้งโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 17และมาตรา 32 ซึ่งถือว่าการ
จัดการป่าชุมชนเป็นการที่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดกระท าไปเพื่อประโยชน์ในการบ ารุงป่า การค้นคว้า หรือการทดลองในทาง
วิชาการ  

4. ป่าชุมชนบ้านสะท้อน ต าบลจันทเขลม เนื้อท่ี 22 ไร่ และป่าชุมชนบ้านวังยายมุก ต าบลคลองพู เนื้อที่ 25 ไร่
อธิบดีกรมป่าไม้อนุญาตให้จัดตั้งโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 19 ซึ่งถือว่า
การจัดการป่าชุมชนเป็นการที่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดกระท าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

5. เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิในที่ดินตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
เกษตรกรรมโดยเฉพาะ17 ป่าชุมชนในอ าเภอเขาคิชฌกูฏนั้นมีขนาดเนื้อท่ีไม่เกิน 50 ไร่ ไม่เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม 
ซึ่งตามหลักในทางเศรษฐศาสตร์การเกษตรนั้นต้องมีขนาดตามสมควร18 และมีลักษณะเป็นการช่ัวคราว ท าให้เกิดความไม่
มั่นคงในสิทธ ิ

6. การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเรื่องโฉนดชุมชน โดยการใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดให้มีโฉนด
ชุมชน พ.ศ. 2553 มีล าดับช้ันตามกฎหมายที่ต่ ากว่ากฎหมายต่าง ๆ ที่ควบคุมพื้นที่ป่าของรัฐ เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งยังไม่ได้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่าง ๆ ให้เช่ือมโยงกัน ฉะนั้นเงื่อนไขการใช้ที่ดินจึงต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายในล าดับชั้นที่สูงกว่าเป็นส าคัญ19 

7. องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการจัดการป่าชุมชนในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ ได้แก่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ ส านักจัดการป่าชุมชน และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เป็น
หลักยังไม่สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจท่ีให้มอบอ านาจการตัดสินใจไปยังระดับท่ีเหมาะสมท่ีสุด ( subsidiarity) 
นอกจากน้ันในระดับการมีส่วนร่วมยังไม่มีบทบัญญัติก าหนดให้สมาชิกในป่าชุมชนเข้าร่วมในการพิจาณาค าขอจัดตั้งจัดการ
และเพิกถอนป่าชุมชนนั้น 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า ในการจัดการป่าชุมชนในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีพบว่าสิทธิชุมชนในการ
จัดการป่าชุมชนนั้นยังไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายท าให้เกิดความไม่มั่นคงในสิทธิท าให้การจัดการไม่ต่อเนื่อง และยัง
ไม่มีการกระจายอ านาจในการจัดการหรือการมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ โดยรัฐบาลได้ใช้แนวทางในการแก้ปัญหาโดยเริ่ม
จากการจ าแนกท่ีดินทั่วประเทศออกเป็นท่ีดินที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยและที่ดินที่เป็นพ้ืนท่ีป่า ส่งผลให้มีการตรากฎหมายเพื่อ
ก าหนดเขตพื้นท่ีป่าประเภทต่าง ๆ ข้ึนซึ่งมีความไม่เหมาะสมชัดเจนแน่นอน ท าให้รัฐไม่สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีประชาชนท่ีต้องถูกด าเนินคดีอีกเป็นจ านวนมาก 

รัฐจึงใช้แนวคิดป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีที่ดิน ไม้ส าหรับเช้ือเพลิง พืชผักและสมุนไพรส าหรับเป็นอาหารและยา
รักษาโรค ของป่าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากป่า และแนวทางการแก้ปัญหาการแก่งแย่งทรัพยากรป่าไม้ระหว่างรัฐกับ
                                                           

17หมายเหตุ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518. 
18ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์. (2520). กฎหมาย และการปฏริูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม. หน้า 11. 
19สมนึก  ตุ้มสุภาพ. (2556). “โฉนดชุมชนและความมั่นคงทางกฎหมาย.” โฉนดชุมชน จินตภาพที่จับต้องได้. หน้า 310.  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ท้องถิ่น ลดความขัดแย้งในการดูแลรักษาประโยชน์จากพื้นที่ป่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม หลักการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจึงเป็นการจัดการทรัพยากรป่า
ไม้อย่างยั่งยืนและเป็นการรับรองคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลักนิตริัฐด้วย ส่งผลให้นโยบายของประเทศ
ในการจัดการป่าชุมชนยอมรับแนวคิดในการจัดการป่าโดยชุมชน และใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า 
แต่บางนโยบายของรัฐหลายเป็นอุปสรรค เช่น นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ถนน เขื่อน การเปลี่ยนพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและการบริการ การท่องเที่ยว กับนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือนโยบายการ
จ าแนกท่ีดิน เป็นต้น 

ด้านกฎหมาย รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด ได้ยอมรับการจัดการพื้นที่ป่าชุมชนโดยการก าหนดไว้ใน
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แต่เมื่อมาตราเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติกลับมีการถกเถียงกันอย่างมากถึงพื้นที่ในการ
จัดตั้งป่าชุมชนว่าสามรถท าในเขตอนุรักษ์ได้หรือไม่ ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนได้ตกไปตามค าวินิ จฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ท าให้การจัดการป่าชุมชนยังไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายซึ่งเกิดความไม่แน่นอนแกผู้ที่อยู่ในชุมชนว่าจะถูก
ด าเนินคดีฐานบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าหรือไม่ การอนุญาตให้จัดตั้งโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 หรือพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีลักษณะไม่มั่นคง ขนาดไม่เหมาะสมกับการท า
เกษตรกรรม การจัดท าโฉนดชุมชนเป็นการอาศัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีล าดับช้ันตามกฎหมายที่ต่ ากว่ากฎหมาย
ต่าง ๆ ที่ควบคุมพื้นที่ป่าของรัฐคณะผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะการจัดการป่าชุมชนในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีนั้น 
ควรจัดท าร่างกฎหมายป่าชุมชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการป่าให้มีผล
ทางกฎหมาย ควรก าหนดนโยบายป่าชุมชนให้มีความต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล นอกจากนั้นป่า
ชุมชนในอ าเภอเขาคิชฌกูฏควรต้องมีนโยบายที่ชัดเจนสมดุลเนื่องจากมีการท าเกษตรกรรมในพื้นที่ด้วย  ควรเพิ่มเติมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดตั้งป่าชุมชนโดยการก าหนดสัดส่วนให้สมาชิกเข้าไปเป็นกรรมการด้วย ควร
เพิ่มกลไกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาการจัดการป่าชุมชน และควรเพิ่มมาตรการจูงใจในการ
จัดตั้งป่าชุมชน เช่น เงินให้เปล่า การให้เงินกู้ยืม การยกเว้นภาษี  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาประเด็นปัญหาทางกฎหมายในการจัดการป่าไม้โดยชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อ าเภอมะขาม 
อ าเภอแก่งหางแมว หรือในเขตอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่แตกต่างกัน 
เพื่อให้เห็นภาพรวมของกฎหมายทั้งพื้นที่ 

2. ควรมีการศึกษาประเด็นปัญหาทางกฎหมายในการจัดการป่าชุมชนในต่างประเทศที่ใกล้เคียง เช่น ประเทศ
กัมพูชา เพื่อให้เห็นภาพรวมของกฎหมายที่กว้างมากขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

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

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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โครงการวิจยัปัญหาทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบุกรุกพืน้ที่ป่า: ศึกษาเฉพาะกรณี
ปัญหาการบกุรุกเขตรักษาพันธุ์สัตวป์า่เขาสอยดาว อําเภอสอยดาว จังหวดั จันทบุร ี
The research project for legal issues related to forest encroachment: 

A case study of encroachment at Khao Soi Dao wildlife sanctuary,           
Soi Dao District of Chanthaburi province problem 

อดิศร กุลวิทิต, ปาจรีย์ สิงห์สุวรรณ, กุลปราณี ศรีใย, สมปอง ทองมาดี, ณัชชา เมืองสง 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
โครงการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุการบุกรุกพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 

จังหวัดจันทบุรี โดยศึกษานโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์
พ้ืนที่ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการกําหนดหลักเกณฑ์ของ
กฎหมาย การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย และองค์กรบังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ท้ังเพื่อนํามาปรับใช้ในการเรียนการสอนวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีสมมติฐานว่ากฎหมาย มาตรการทางกฎหมาย องค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ต้องสอดคล้องต่อหลักการอนุรักษ์ หลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน หลักการ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังต้องไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรโดย
การเคารพต่อหลักนิติรัฐ 
 จากการศึกษาพบว่า ในการบุกรุกพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบปัญหาท้ังในระดับ
นโยบายคือ มิได้จัดทําระบบข้อมูลในการจําแนกท่ีดิน-ป่าไม้ตลอดจนการออกเอกสารสิทธิให้เป็นระบบเดียวกัน การ
กําหนดนโยบายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนตามไป
ด้วย ต่อมาเมื่อมีการกําหนดป่าสงวนแห่งชาติเขาสอยดาวและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวโดยการตรากฎหมาย
ลําดับรองจึงมีความคลาดเคล่ือนไม่มีรายละเอียดของเขตพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวที่กําหนดขึ้นจึงมี
ประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อนแล้ว และเป็นการกําหนดโดยรัฐฝ่ายเดียวขาดการมีส่วนร่วมดําเนินการด้วยจึงก่อให้เกิด
ความขัดแย้งต่อมา ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดเขตพื้นที่และการ
คุ้มครองเขตพื้นที ่
คําสําคัญ: การบุกรุกพื้นที่ป่า, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว, ปัญหาทางกฎหมาย 

 

Abstracts 
 

The objective of this thesis is to study the problems and causes of encroachment to KhaoSoi 
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. 
 

The finding of this study is that the major underlying reasons of encroachment at Khao 
Soi Dao Wildlife Sanctuary, Chanthaburi are policy making, are not prepared systematically as well as 
the classification of land and forest including the issues of land right. As a result, the designation of 
policy or the purpose to manage Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary is ineffective and deviation as well. 
Eventually, the administrative of Khao Soi Dao National Forest Reserve and Khao Soi Dao Wildlife area 
specified by secondary legislation has no detail of area zone. Therefore many people live in the 
specified Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary area before then. The specification of area is barely 
established by public sector which lacks coordination and participation from local people. This 
circumstance is related to the cause of conflict. Consequently, it is important to restructure law and 
regulation related to area specification and protection.   
Keywords: Encroachment to forest land, Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary, Legal issues 
 
บทนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านป่าไม้ แต่ต่อมาได้เกิดภาวะพื้นที่ป่าไม้ลดลงเรื่อย ๆ ทุกปี   
จะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีได้เริ่มมีนโยบายสงวนรักษาพื้นท่ีป่าไม้ไว้ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด หรือประมาณ 160 ล้านไร่ ส่งผลให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484   
การตราพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ทําให้เกิดเขตพื้นท่ีป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า      
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าข้ึน 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นการกําหนดเขตพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
เนื่องจากมีความจําเป็นจะต้องเร่งรัดการขยายพันธุ์สัตว์ป่าและให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าควบคู่กันไปและเนื่องจาก
ปัจจุบันได้มีความตกลงระหวา่งประเทศในการที่จะร่วมมือกันเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของท้องถิ่นอันเป็นทรัพยากร
ท่ีสําคัญของโลก1 จึงกําหนดพื้นที่บริเวณที่มีสัตว์ป่าชุกชุมและสัตว์ป่าชนิดท่ีหายากหรือกําลังจะสูญพันธุ์อาศัยอยู่เป็นป่าท่ี
อยู่ห่างไกลชุมชนพอสมควรให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซ่ึงปัจจุบันมีท้ังสิ้น 58 แห่ง เป็นเนื้อที่ 36,929.37 ตาราง
กิโลเมตร2 

ในภาพรวมภายหลังที่ได้ประกาศกําหนดเขตพื้นที่ป่าประเภทต่าง ๆ แล้ว ประเทศยังคงประสบปัญหาการลดลง
ของพื้นที่ป่าซ่ึงมีสาเหตุสรุปได้ว่า3 

1) ก่อนมีการจัดต้ังกรมป่าไม้ การจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ชุมชนในแต่ละท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการเอง โดยรัฐสนับสนุนให้มีการบุกเบิกพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือนําท่ีดินมาทํากินสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรัฐก็จะเข้า
ไปเก็บภาษี ตัดสินข้อพิพาท หรือบังคับเวนคืนเพื่อนําท่ีดินมาทําสาธารณประโยชน์อ่ืน จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ราษฎร
สามารถเข้าไปจับจองพื้นที่ในเขตป่าไม้ได้อย่างเสรี 

2) เมื่อจัดตั้งกรมป่าไม้ มีการประกาศใช้กฎหมาย4กําหนดเขตพื้นที่ป่าประเภทต่าง ๆ เพื่อนําพ้ืนที่ดังกล่าวมา
จัดการเอง แต่กฎมายนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์การจัดทําแนวเขตพื้นที่ป่าโดยการตรากฎหมายลําดับ

                                                            
1หมายเหตุ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535.  
2กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.(มปป). รายงานข้อมูลสถิติ 2556 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สืบค้นเมื่อวันที่ 28

พฤษภาคม 2558, จาก http://www.dnp.go.th/statistics/2556/stat2556.asp. 
3เจิมศักด์ิ ปิ่นทอง. (2534). วิวัฒนาการของการบุกเบิกที่ดินทํากินในเขตป่า. หน้า ก-ง., ประมูล เพชรสว่าง. (2534). ป่าไม้กับ

ที่ดินทํากิน : ข้อเท็จจริง ปัญหา และข้อเสนอแนะ, (สมุดปกขาว ฉบับที่ 4 ส่วนหนึ่งของชุดเอกสารสําหรับคณะกรรมาธิการสามัญของ
รัฐสภา). หน้า 14-29, วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์. (2542). สิทธิชุมชน การกระจายอํานาจจัดการทรัพยากร. หน้า 491-496. และอภิชัย พันธเสน. 
(2542). ทําอย่างไรจึงจะได้ป่าและพ้ืนที่สีเขียวคืนมา. หน้า 18,60. 

4ดู พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ. 2481, พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484, พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503, พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507. 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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The finding of this study is that the major underlying reasons of encroachment at Khao 
Soi Dao Wildlife Sanctuary, Chanthaburi are policy making, are not prepared systematically as well as 
the classification of land and forest including the issues of land right. As a result, the designation of 
policy or the purpose to manage Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary is ineffective and deviation as well. 
Eventually, the administrative of Khao Soi Dao National Forest Reserve and Khao Soi Dao Wildlife area 
specified by secondary legislation has no detail of area zone. Therefore many people live in the 
specified Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary area before then. The specification of area is barely 
established by public sector which lacks coordination and participation from local people. This 
circumstance is related to the cause of conflict. Consequently, it is important to restructure law and 
regulation related to area specification and protection.   
Keywords: Encroachment to forest land, Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary, Legal issues 
 
บทนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านป่าไม้ แต่ต่อมาได้เกิดภาวะพื้นที่ป่าไม้ลดลงเรื่อย ๆ ทุกปี   
จะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีได้เริ่มมีนโยบายสงวนรักษาพื้นที่ป่าไม้ไว้ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด หรือประมาณ 160 ล้านไร่ ส่งผลให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484   
การตราพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ทําให้เกิดเขตพื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า      
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าข้ึน 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นการกําหนดเขตพื้นท่ีป่าไม้ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
เนื่องจากมีความจําเป็นจะต้องเร่งรัดการขยายพันธุ์สัตว์ป่าและให้การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าควบคู่กันไปและเนื่องจาก
ปัจจุบันได้มีความตกลงระหวา่งประเทศในการที่จะร่วมมือกันเพื่อสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของท้องถิ่นอันเป็นทรัพยากร
ท่ีสําคัญของโลก1 จึงกําหนดพื้นที่บริเวณที่มีสัตว์ป่าชุกชุมและสัตว์ป่าชนิดท่ีหายากหรือกําลังจะสูญพันธุ์อาศัยอยู่เป็นป่าท่ี
อยู่ห่างไกลชุมชนพอสมควรให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซ่ึงปัจจุบันมีท้ังสิ้น 58 แห่ง เป็นเนื้อที่ 36,929.37 ตาราง
กิโลเมตร2 

ในภาพรวมภายหลังที่ได้ประกาศกําหนดเขตพื้นที่ป่าประเภทต่าง ๆ แล้ว ประเทศยังคงประสบปัญหาการลดลง
ของพ้ืนที่ป่าซ่ึงมีสาเหตุสรุปได้ว่า3 

1) ก่อนมีการจัดต้ังกรมป่าไม้ การจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ชุมชนในแต่ละท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการเอง โดยรัฐสนับสนุนให้มีการบุกเบิกพ้ืนที่ป่าไม้เพื่อนําท่ีดินมาทํากินสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรัฐก็จะเข้า
ไปเก็บภาษี ตัดสินข้อพิพาท หรือบังคับเวนคืนเพื่อนําท่ีดินมาทําสาธารณประโยชน์อ่ืน จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ราษฎร
สามารถเข้าไปจับจองพื้นที่ในเขตป่าไม้ได้อย่างเสรี 

2) เมื่อจัดต้ังกรมป่าไม้ มีการประกาศใช้กฎหมาย4กําหนดเขตพื้นที่ป่าประเภทต่าง ๆ เพื่อนําพ้ืนที่ดังกล่าวมา
จัดการเอง แต่กฎมายนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์การจัดทําแนวเขตพื้นที่ป่าโดยการตรากฎหมายลําดับ

                                                            
1หมายเหตุ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535.  
2กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.(มปป). รายงานข้อมูลสถิติ 2556 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สืบค้นเมื่อวันที่ 28

พฤษภาคม 2558, จาก http://www.dnp.go.th/statistics/2556/stat2556.asp. 
3เจิมศักด์ิ ปิ่นทอง. (2534). วิวัฒนาการของการบุกเบิกที่ดินทํากินในเขตป่า. หน้า ก-ง., ประมูล เพชรสว่าง. (2534). ป่าไม้กับ

ที่ดินทํากิน : ข้อเท็จจริง ปัญหา และข้อเสนอแนะ, (สมุดปกขาว ฉบับที่ 4 ส่วนหนึ่งของชุดเอกสารสําหรับคณะกรรมาธิการสามัญของ
รัฐสภา). หน้า 14-29, วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์. (2542). สิทธิชุมชน การกระจายอํานาจจัดการทรัพยากร. หน้า 491-496. และอภิชัย พันธเสน. 
(2542). ทําอย่างไรจึงจะได้ป่าและพื้นที่สีเขียวคืนมา. หน้า 18,60. 

4ดู พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ. 2481, พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484, พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503, พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507. 
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          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
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จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
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รองไม่ต้องเดินสํารวจด้วยเท้าแต่ใช้การขีดแนวเขตบนแผนที่และประกาศเป็นเขตพื้นที่ป่าไม้ได้เลย ทําให้ผู้ท่ีอาศัยในพื้นที่
เป็นการอยู่อาศัยโดยโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงเกิดการจับกุมฟ้องร้องว่าราษฎรบุกรุกพื้นที่ป่า 

3) การเพิ่มขึ้นของประชากรทําให้ความต้องการใช้ทรัพยากรมีสูงข้ึน โดยเฉพาะความต้องการที่ดินเพื่อทํา
การเกษตรในพืชเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง การปลูกไม้โตเร็วท่ีรัฐมีนโยบายให้การสนับสนุน ในขณะที่ท่ีดินมีอยู่
อย่างจํากัดและรัฐไม่มีท่ีดินรองรับ ทําให้ราษฎรต้องบุกรุกเข้าไปอาศัยทํากินในเขตพื้นที่ป่า 

4) การบังคับใช้นโยบายและกฎหมายที่ไม่ชัดเจนและขัดแย้งกันเองเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยคร้ัง
ทําให้นโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่ามีความแตกต่างกันจนกระทั่งขัดแย้งกันเองในที่สุด5 เช่น ในบาง
รัฐบาลมีการจับกุมราษฎรที่บุกรุกพ้ืนที่อย่างจริงจัง แต่ก็มีหลายนโยบายท่ีสนับสนุนให้ราษฎรอยู่อาศัยในพื้นที่ต่อไปได้ 
เช่น คําสั่งปล่อยตัวและอนุญาตใหร้าษฎรอยู่ในพื้นที่ได้ต่อไปแต่ห้ามบุกรุกต่อ,โครงการหมู่บ้านป่าไม้, โครงการสิทธิทํากิน 
(ส. ท. ก.) ในเขตป่าไม้, การปฏิรูปท่ีดินโดยสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อออกเอกสาร ส. ป. ก. 4-01 เป็นต้น 

จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งซ่ึงมีทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ป่าไม้อยู่มาก ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกมีเนื้อที่
ประมาณ 6,334.004 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย เป็นป่าไม้ ภูเขา ซ่ึงบริเวณดังกล่าวเป็นเขตป่า
สงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์
ป่า ของป่าท่ีอุดมสมบูรณ์6เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวมีพ้ืนที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีแต่เดิมชื่อว่า ป่าสงวนเขา  สอย
ดาว มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ โดยแบ่งออกเป็นป่าดิบชื้นประกอบด้วยพรรณไม้ท่ีมีค่านานา
ชนิดขึ้นคละปะปนกันอย่างหนาแน่น เชน่ ตะเคียนทอง มะค่าโมง ไม้ตระกูลยางและป่าเต็งรังหรือป่าโปร่งเป็นแหล่งที่มีทุ่ง
หญ้าและมีพรรณไม้ซ่ึงเป็นอาหารที่สําคัญของสัตว์ป่าหลายชนิดส่วนทรัพยากรสัตว์ป่าก็อุดมสมบูรณ์ โดยมีสัตว์หายาก
ใกล้จะสูญพันธุ์และมีถิ่นที่อยู่อาศัยเฉพาะบริเวณนี้เท่านั้น คือ กบอกหนาม ปลาชะโดน และค้างคาวปีกขนซ่ึงพบเพียง
แห่งเดียวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว7 

ก่อนที่จะมีการจัดต้ังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวในพื้นที่มีบุกรุกลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและลักลอบล่า
สัตว์ป่ากันในพื้นที่อยู่เสมอ กฎหมายซ่ึงใช้บังคับในขณะนั้นคือ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติไม่รัดกุมพอที่จะเอาผิดผู้
ทําลายป่าและล่าสัตว์ป่าได้ กรมป่าไม้จึงดําเนินงานเพื่อจัดต้ังให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยครอบคลุมท้องที่รวม 5
ตําบล 3 อําเภอ ได้แก่ ตําบลทรายขาว ตําบลทับไทร อําเภอโป่งน้ําร้อน ตําบลตะเคียนทอง ตําบลฉมัน อําเภอมะขาม 
และตําบลแก่งหางแมว อําเภอท่าใหม่8 ต่อมามีความจําเป็นต้องใช้พ้ืนท่ีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวเพื่อ
ดําเนินงานก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําคลองทุ่งเพล ประมาณ 35 ไร่จึงมีการเพิกถอนพื้นท่ีในตําบลตะเคียนทอง กิ่งอําเภอ
เขาคิชฌกูฎ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ออกจากจากการเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว9นอกจากนั้นยังมีการ
เปลี่ยนแปลงเขตการปกครองในท้องที่โดยการตั้งอําเภอเพิ่มเติม10 ทําให้พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวในปัจจุบัน
มีพ้ืนที่ประมาณ 745 ตารางกิโลเมตร หรือ 465,602 ไร่ กระจายอยู่ในพื้นที่ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอโป่งน้ําร้อนอําเภอสอยดาว 
อําเภอแก่งหางแมวอําเภอมะขาม และอําเภอเขาคิชฌกูฎ มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 1 แห่ง คือ 
บ้านคลองพอก ตําบลทับช้าง อําเภอสอยดาว ซ่ึงทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวผ่อนผันให้อาศัยทํากินต่อไปแต่
ไม่ให้มีการบุกรุกแผ้วถางเพิ่มเติม 

ภายหลังจากท่ีมีการจัดต้ังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวแล้วก็ยังคงมีการบุกรุกลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและ
ลักลอบล่าสัตว์ป่าอยู่ตลอด โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาปรากฏข้อเท็จจริงซ่ึงเป็นที่ถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับการบุกรุก

                                                            
5สรรเสริญ อัจจุตมานัส. (2544). ปัญหาการบุกรุกทําลายป่ากับการแก้ไขโดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน. หน้า 105-121. 
6ดู สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี. (มปป). ข้อมูลประจําจังหวัดจันทบุรี. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557, จาก http:// 

province.m-culture.go.th/chanthaburi/location.html. 
7ดู  สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (2549). เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 

กันยายน 2557, จาก http://www.web3.dnp.go.th. 
8ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 200 ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2515. 
9พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาสอยดาว บางส่วน ในท้องที่ตําบลตะเคียนทอง ก่ิงอําเภอเขาคิชฌกูฏ 

อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2541, มาตรา 3. 
10ดู พระราชกฤษฎีกาต้ังอําเภอสอยดาว....พ.ศ. 2535, มาตรา 3(1).,  พระราชกฤษฎีกาต้ัง....อําเภอเขาคิชฌกูฎ.....พ.ศ. 2550, 

มาตรา 3(13)., พระราชกฤษฎีกาต้ัง....อําเภอแก่งหางแมว.....พ.ศ. 2538, มาตรา 3(2). 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรี คือ กรณีการดําเนินคดีกับเจ้าของกิจการสนามกอล์ฟสอยดาว     
ไฮแลนด์ ตําบลทับไทร อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี ในข้อหาร่วมกันบุกรุก ยึดถือ ครอบครองที่ดิน เปลี่ยนแปลง
ทางน้ําในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงมีการกล่าวหาตั้งแต่พ.ศ. 2544 โดยร้องเรียนไปที่
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา ในขณะที่บริษัท สวนจันทบุรี จํากัดอ้างว่า ท่ีดินนั้นมีท้ังพื้นที่ท่ีมีโฉนด
ท่ีดิน เตรียมออกโฉนด รวมทั้งที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างดําเนินคดี11 

นอกจากนั้น ความรุนแรงในการบุกรุกลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและลักลอบล่าสัตว์ป่าสามารถพิจารณาได้จาก
กรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวทําการล้อมรั้วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวทั้งสิ้นกว่า 465,000 ไร่ ระยะทาง
กว่า 200 กิโลเมตร คลอบคลุมพ้ืนที่ 4 อําเภอใน จังหวัดจันทบุรี คือ อําเภอสอยดาว อําเภอโป่งน้ําร้อน อําเภอมะขาม
และอําเภอแก่งหางแมว ซ่ึงเป็นการล้อมรั้วท่ียาวท่ีสุดและครอบคลุมพื้นท่ีมากท่ีสุดเป็นแห่งแรกของไทยในช่วง พ.ศ. 
2552 เพื่อป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่หลังจากพื้นที่ถูกบุกรุกไปแล้วกว่า 70,000 ไร่ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงระดับของความรุนแรง
ในการบุกรุกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวได้เป็นอย่างดี12 

บริบททางด้านกฎหมายได้เข้ามาเก่ียวข้องกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวตั้งแต่การกําหนดเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาสอยดาวข้ึนให้มีผลในทางกฎหมาย การกําหนดมาตรการทางกฎหมายทั้งในทางอาญา ทางแพ่ง และทาง
ปกครอง พร้อมกับให้อํานาจแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี แต่บริบทในทางกฎหมายนั้นเองก็ได้เข้ามาเป็นปัจจัยสําคัญประการ
หนึ่งที่ทําให้การอนุรักษ์พ้ืนที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ท้ังยังละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญได้
กําหนดไว้อีกด้วย คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทําโครงการวิจัย เพื่อมุ่งศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายในการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยจะเริ่มทําการศึกษาถึงแนวความคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้นจะได้ทําการศึกษาถึง กฎหมาย มาตรการทางกฎหมายและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อนํามาวิเคราะห์ปัญหาทาง
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันการบุกรุกพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรีโดยแยกพิจารณา
ออกเป็นปัญหากฎหมาย ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย และปัญหาขององค์กรผู้บังคับใชก้ฎหมาย ตามลําดับ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุการบุกรุกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  
2. เพื่อศึกษานโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์พ้ืนที่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบุกรุกพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 

จังหวัดจันทบุรี 
4. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ในการกําหนดหลักเกณฑ์ของกฎหมายการ

บังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย และองค์กรบังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี 

5. เพื่อนํามาปรับใช้ในการเรียนการสอนวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย  
1. ผู้วิจัยออกแบบสัมภาษณ์ และใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลสภาพและปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อําเภอเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จากประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าท่ี
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ เจ้าหน้าท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เป็นต้น 

 2. ผู้วิจัยศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องจากเอกสาร (Documentary Study) ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ท่ีมีข้อมูล  
                                                            

11ดู ไทยรัฐออนไลน์. (2556). อุทยานฯฟ้องแล้วเจ้าของสนามกอล์ฟรุกเขาสอยดาว. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558, จาก
http://www.thairath.co.th/content/357543.

12ดู ครอบครัวข่าว 3. (2552). จันทบุรี -ล้อมร้ัวป่าเขาสอยดาวยาวกว่า 200 กม. ป้องกันบุกรุกป่า. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2558, จากhttp://www.krobkruakao.com. 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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3. ผู้วิจัยวิเคราะห์ สรุป และรายงานผลการวิจัยพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

ผลการวิจัย 
จากการสัมภาษณ์และนํานักศึกษาในรายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคการศึกษาที่ 2/2557 เข้ารับฟังการ

บรรยายของผู้เชี่ยวชาญจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ตลอดจนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ แล้ว 
สามารถสรุปสภาพและความเป็นมาของปัญหาบุกรุกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวได้ ดังนี้ 

1. ก่อนประกาศเขตพื้นที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว (พ.ศ. 2515) มีการตัดถนนสาย 317 จันทบุรี-
สระแก้วผ่านบริเวณป่าสงวนแห่งชาติเขาสอยดาวทําให้การคมนาคมมีความสะดวก มีการอพยพของราษฎรที่เข้าไปทํางาน
กับบริษัทท่ีได้รับสัมปทานการทําไม้ในพื้นที่มีเพิ่มมากข้ึนแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานหรือชุมชนในพื้นที่ก่อนประกาศให้พ้ืนที่
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 

2. เมื่อประกาศให้พ้ืนที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว (พ.ศ. 2517-2518) ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่
กลายเป็นผู้กระทําความผิดฐานบุกรุก รัฐบาลได้แก้ปัญหาโดยการให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ไปยังพื้นท่ีป่า
เตรียมการสงวนโป่งน้ําร้อน โดยจัดตั้งเป็นนิคมสหกรณ์โป่งน้ําร้อนและหมู่บ้านป่าไม้ ซ่ึงถูกระงับโครงการใน พ.ศ. 2519 
เนื่องจากถูกขัดขวางการดําเนินการจากประชาชนและผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 

3. นโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนการทําเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดจันทบุรีเกินครึ่งหนึ่งมาจากภาคเกษตรกรรม ประกอบกับทรัพยากร
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม สําหรับปลูกทุเรียน เงาะ มังคุด ลําไย และพริกไทย โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงทุเรียนซ่ึงจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีการผลิตมากท่ีสุดในประเทศไทย13ซ่ึงการทําเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวนั้น
กลายเป็นแรงจูงใจสําคัญให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่า 

ทางด้านกฎหมายพบว่าปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
สอยดาวแบ่งหัวข้อออกเป็น 3 หัวข้อ คือ ปัญหาด้านนโยบาย ปัญหาด้านกฎหมาย และปัญหาด้านองค์กรบังคับใช้
กฎหมายตามลําดับ  

1.  ปัญหาด้านนโยบายท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี   

1.1 นโยบายในการกําหนดพื้นที่ป่า แต่เดิมนโยบายของรัฐมีเป้าหมายในการสงวนรักษาพื้นที่ป่าไม้ไว้ให้ได้
ไม่น้อยกว่า 160 ล้านไร่ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ทําให้เกิดเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าซ่ึงเป็นเขตอนุรักษ์ตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมและเป็นช่องทางที่ทําให้เกิดความสับสนในการตรา
กฎหมาย การกําหนดพื้นที่ทําให้มีการทับซ้อนเพิ่มมากข้ึนและมักจะเกิดข้อโต้แย้งกบัเจ้าของที่ดิน นําไปสู่การดําเนินคดีซ่ึง
มีข้อโต้แย้งว่าเป็นการกระทําเพื่อการปกป้องที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติจากการทําลายและการอ้างจารีตประเพณี  

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เร่งรัดปรับปรุงการกําหนดพื้นท่ีป่าไม้ให้แน่นอนเพื่อกําหนด
เขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จัดทําทะเบียนผู้ถือครองท่ีดินในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท้ังหมดเพื่อป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ14และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-
255915  
 1.3 นโยบายบางประการของรัฐสนับสนุนให้มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าด้วย เช่น นโยบายที่เน้นด้านการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มท่ี ซ่ึงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ป่าไม้อยู่มาก การตัดถนนสาย 317 จันทบุรี-สระแก้วผ่านทําให้เกิด

                                                            
13ดู  สํานักงานจังหวัดจันทบุรี.  (มปป).  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557, จาก

http://www.chanthaburi.go.th. 
14สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2553). นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557, จาก http://www.onep.go.th. 
15สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (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) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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การอพยพของประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยในพ้ืนที่มากข้ึน รวมท้ังจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนการทําเกษตรกรรมและการ
ท่องเที่ยวจึงกลายเป็นแรงจูงใจสําคัญให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่า 
 1.4 การพิสูจน์สิทธิในที่ดิน เมื่อเกิดปัญหากรณีท่ีราษฎรบุกรุกที่ดินของรัฐ จึงเกิดปัญหาว่าท่ีดินนั้นใครควรมี
สิทธิดีกว่า อันเป็นประเด็นนําไปสู่การรอ้งเรียนขอความเป็นธรรม ตลอดจนการใช้สิทธิทางศาล รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาโดย
ใช้หลักการว่า ถ้าราษฎรบุกรุกในภายหลังทางราชการประกาศเป็นเขตป่าไม้ ผู้บุกรุกย่อมไม่มีสิทธิในที่ดินนั้น จะเห็นได้ว่า
รัฐเองก็ยอมรับว่าการกําหนดเขตพื้นที่ป่าไม้นั้นไม่ชัดเจนแน่นอน การใช้มาตรการพิสูจน์สิทธิดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ท้ังเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนในการพิสูจน์ว่าท่ีดินของตนนั้นไม่ใช่พ้ืนที่ป่าไม้ 

 1.5 นโยบายการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ป่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพได้ยอมรับในหลักการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานของรัฐร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทําแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน แต่นโยบายในปัจจุบันเน้นไปทางการอนุรักษ์ ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ มีการแบ่งพื้นที่และหน่วยพิทักษ์ป่าออกเป็น
หลายจุดเพื่ออนุรักษ์พ้ืนที่ป่าท่ียังเหลืออยู่เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ  

2.  ปัญหาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี  

 2.1 กฎหมายที่ไม่เหมาะสมชัดเจน การตราพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2548 ได้กําหนดใน
ความหมายของคําว่า “ป่า” หมายความว่า ท่ีดินท่ียังมิได้มีบุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ไม่ตรงกับ “ป่า” 
ในทางวิชาการและความเข้าใจของคนทั่วไป ย่อมหมายถึง สังคมของพืชหรือต้นไม้ท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีเอกลักษณ์ทาง
โครงสร้างและพฤติกรรมเฉพาะ16ส่งผลกระทบถึงการกําหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
เนื่องจากเดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาสอยดาวมาก่อน การกําหนดเขตพื้นที่ป่าไม้จึงไม่ได้พิจารณาจากสภาพพื้นที่
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกฎหมายแต่ละฉบับกําหนดไว้เป็นสําคัญ และแม้พ้ืนที่นั้นจะมีความเหมาะสมที่จะเป็นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า ก็ไม่สามารถจะกําหนดได้เพราะมีการได้มาตามกฎหมายที่ดินแล้ว เช่น ท่ีดินที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรมกลับ
ถูกกําหนดให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ หรือกรณีการกล่าวหาสนามกอล์ฟสอยดาวไฮแลนด์บุกรุกพื้นที่ 

 นอกจากนั้น ในการกําหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องกระทําโดยการตรากฎหมายลําดับรอง17ได้แก่ พระราช
กฤษฎีกาและกฎกระทรวง เพื่อกําหนดแนวเขต โดยจัดทําเป็นแผนที่แสดงแนวเขตแนบท้ายกฎหมายลําดับรอง แต่การ
กําหนดแนวเขตพื้นที่มิได้มีการสํารวจรังวัดจัดแบ่งจําแนกเขตไว้โดยชัดเจน ทําให้เกิดการทับซ้อนของพื้นท่ีท้ังกับเขตพื้นที่
ป่าไม้ประเภทต่าง ๆ และพื้นที่ตามกฎหมายอ่ืน  

 2.2 ปัญหาการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ใน “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” กฎหมายห้ามมิให้เข้ายึดถือหรือ
ครอบครองกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลายทรัพยากรในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ท่ีฝ่าฝืนต้องรับโทษทาง
อาญา ซ่ึงหลักในทางกฎหมายอาญานั้น ผู้กระทําจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําการซ่ึงกฎหมายบัญญัติไว้
เป็นความผิด โดยการกระทํานั้นต้องเป็นการกระทําโดยเจตนา คือ ต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของ
ความผิด ซ่ึงหากผู้กระทําไม่รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะถือว่าผู้กระทํามีเจตนาไม่ได้  ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ว่าพ้ืนที่นั้นเป็น “เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า” เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด ผู้กระทําจะต้องรู้ว่าพ้ืนท่ีนั้นเป็น“เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า”ด้วย หากไม่รู้ผู้กระทําย่อมไม่มีความรับผิดทางอาญา ศาลต้องพิพากษายกฟ้อง ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากจาก
นโยบายของฝ่ายบริหารหรือการปฏิบัติของทางราชการ หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับกฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกา
กําหนดแนวเขตพื้นที่หรือการทําเคร่ืองหมายแสดงแนวเขตพื้นท่ี หรือในการดําเนินคดีปกครองและแพ่งโดยทําให้ไม่
สามารถเรียกค่าเสียหายจากผลของการละเมิดหรือบุกรุกโดยตรง เนื่องจากไม่มีข้อมูลรายละเอียดใน“เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่า”เดิมมีทรัพยากรอะไรอยู่บ้าง เมื่อตรวจสอบพบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทําลายจึงไม่ทราบว่าอะไรบ้างที่ถูกทําลายเสีย
หายไป  

3.  ปัญหาทางด้านองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า          
เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี   

                                                            
16  เจิมศักด์ิ ปิ่นทอง. เล่มเดิม.  น้า 22.
17พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ . 2507, มาตรา 6. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ . 2504, มาตรา 6.  

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535, มาตรา 33.   
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 3.1 องค์กรภาครัฐ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า”อยู่ในความรับผิดชอบหลักของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช อํานาจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานในการคุ้มครองพ้ืนที่ประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่าพ้ืนท่ีนั้นเป็นพื้นที่ประเภท
ใดจึงสามารถหาหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ ดังนั้นเมื่อเขตพื้นท่ีไม่ชัดเจน มีการทับซ้อนของเขตพื้นท่ี ก็ย่อมทําให้การ
ดําเนินการตามโครงการและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานมีความซ้ําซ้อนกันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและ
กําลังคน ในราชการส่วนภูมิภาค มีราชการส่วนภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว สํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) หน้าท่ีป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายในพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายป่าไม้และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดูแลรับผิดชอบพื้นที่ นอกจากนั้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงมีองค์กรบังคับใช้
กฎหมายในราชการส่วนท้องถิ่นได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เทศบาลตําบลทรายขาว เทศบาลตําบลปะตง 
เทศบาลตําบลทับช้าง อําเภอสอยดาว เทศบาลตําบลทับไทร อําเภอโป่งน้ําร้อน เทศบาลตําบลตะเคียนทอง อําเภอ
เขาคิชฌชกูฏ เทศบาลตําบลฉมัน อําเภอมะขาม องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งหางแมวอําเภอแก่งหางแมว รวมทั้ง
เทศบาลและองค์การองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 

 3. 2 องค์กรภาคประชาชน ในการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ไม่มีบทบัญญัติให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมตั้งแต่ในการกําหนดเขตพื้นที่ คือ ตั้งแต่ในระดับการกําหนดแผนหรือโครงการ 
ตลอดจนการกําหนดพื้นที่และแนวเขตของพื้นที่ว่าบริเวณใดควรเป็นพื้นที่ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” ควรมีเงื่อนไขการ
อนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ การจัดเก็บผลประโยชน์อย่างไร ผลท่ีเกิดขึ้นคือ ประชาชนในท้องถิ่นไม่สามารถที่จะเข้าไปมีส่วน
ร่วมใด ๆ เลย ท้ังที่การกําหนดเขตพื้นที่ป่าไม้นั้นก็ไม่มีเกณฑ์ชี้วัดท่ีเหมาะสม หรือมีแต่ก็ไม่ได้นํามาใช้ปฏิบัติ จึงเกิดความ
สับสน ความขัดแย้ง ในการใช้ประโยชน์และการใช้บังคับกฎหมาย18 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบุกรุกพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบปัญหา
ท้ังในระดับนโยบายคือ มิได้จัดทําระบบข้อมูลในการจําแนกที่ดิน-ป่าไม้ตลอดจนการออกเอกสารสิทธิให้เป็นระบบ
เดียวกัน การไม่มีข้อมูลทําให้การใช้พ้ืนที่เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การกําหนดนโยบายหรือวัตถุประสงค์ในการ
จัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนตามไปด้วย ต่อมาเมื่อมีการเมื่อมีการกําหนดป่า
สงวนแห่งชาติเขาสอยดาวและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวโดยการตรากฎหมายลําดับรองจึงมีความคลาดเคลื่อนไม่
มีรายละเอียดของเขตพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวที่กําหนดขึ้นจึงมีประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อนแล้ว และ
เป็นการกําหนดโดยรัฐฝ่ายเดียวประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมดําเนินการด้วยจึงก่อให้เกิดข้อพิพาทขัดแย้งต่อมา 

เม่ือได้แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรีซ่ึงมีความไม่ชัดเจนแล้วส่งผลให้เกิดการบุกรุกได้
ง่ายจากท้ังประชาชนที่อาศัยอยู่เดิมและเข้าไปบุกรุกใหม่รวมทั้งอาศัยกลไกทางกฎหมายและอิทธิพลเพื่อทําให้ท่ีดินนั้นมี
การได้มาตามกฎหมายท่ีดินแล้วไม่ถือว่าเป็นพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จึงเห็นการยกข้อต่อสู้ว่าท่ีดินนั้นมีโฉนดที่ดิน 
หนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือหลักฐานแจ้งการครอบครอง (สค.1) การอยู่อาศัยหรือทําประโยชน์ในพื้นที่จึงไม่มี
ความผิดฐานบุกรุกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่เสมอ  

เม่ือคดีขึ้นสู่การพิจารณาในศาล ประเด็นในข้อที่ว่าพ้ืนที่พิพาทเป็นพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือไม่ รวมทั้งรู้
หรือไม่ว่าพ้ืนที่นั้นเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดท่ีสําคัญซ่ึงหากจําเลยไม่รู้ ใน
คดีอาญาศาลอาจพิพากษายกฟ้องในคดีนั้นได้ ในคดีแพ่งรายละเอียดของทรัพยากรในเขตพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็น
รายละเอียดท่ีสําคัญในการพิจารณาว่าค่าเสียหายในการบุกรุกพื้นที่น้ันมีเพียงใด ในทางปกครองก็เช่นกัน ก่อนที่เจ้าหน้าท่ี
ผู้มีอํานาจจะออกคําสั่งทางปกครองให้ผู้กระทําความผิดออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ ข้อเท็จจริงก็ต้องยุติเสียก่อน
ว่าพ้ืนที่นั้นเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หากมีความไม่ชัดเจนผู้รับคําสั่งก็อาจโต้แย้งได้ซ่ึงจะทําให้คําสั่งทางปกครองที่ออกไป
นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนโดยศาลปกครองได้นอกจากนั้น การกําหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าท่ีทับซ้อน
ไม่ชัดเจนนั้นทําให้การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าท่ีตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้มีการดําเนินงานที่ซํ้าซ้อน ไม่มี
ประสิทธิภาพอีกด้วย 

คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขหลักเกณฑ์ในการกําหนดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้เป็นที่ดินทุก
ประเภทสามารถถูกกําหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้หากมีลักษณะตามที่หลักวิชาการ แล้วจึงใช้เป็นหลักในการ
                                                            

18เรืองศักด์ิ  ศักด์ิแสง. (2544). องค์การบริหารส่วนตําบลกบัการกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรป่าไม้. หน้า 59. 

จัดทําข้อมูล สํารวจรังวัดเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบเดียวกันกับท่ีดินประเภทอื่น ๆ ดังนั้นไม่ว่าท่ีดินนั้นเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ใดก็สามารถเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ โดยกฎหมายซ่ึงมีผลเป็นการกําหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ต้อง
มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีรายละเอียดที่ชัดเจน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย จึงจะลดความขัดแย้งและทํา
ให้การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตลอดจนการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรีมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาประเด็นปัญหาทางกฎหมายในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อุทยาแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ซ่ึงอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกฎหมายทั้งพื้นที่ 

2.  ควรมีการศึกษาประเด็นปัญหาทางกฎหมายในพื้นที่ต่างประเทศที่ใกล้เคียง เช่น ประเทศกัมพูชา เพื่อให้
เห็นภาพรวมของกฎหมายที่กว้างมากขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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จัดทําข้อมูล สํารวจรังวัดเพ่ือให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบเดียวกันกับท่ีดินประเภทอื่น ๆ ดังนั้นไม่ว่าท่ีดินนั้นเป็น
กรรมสิทธ์ิของผู้ใดก็สามารถเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ โดยกฎหมายซ่ึงมีผลเป็นการกําหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ต้อง
มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีรายละเอียดที่ชัดเจน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย จึงจะลดความขัดแย้งและทํา
ให้การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตลอดจนการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรีมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาประเด็นปัญหาทางกฎหมายในพื้นท่ีใกล้เคียง เช่น อุทยาแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ซ่ึงอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายที่แตกต่างกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของกฎหมายทั้งพื้นที่ 

2.  ควรมีการศึกษาประเด็นปัญหาทางกฎหมายในพื้นที่ต่างประเทศที่ใกล้เคียง เช่น ประเทศกัมพูชา เพื่อให้
เห็นภาพรวมของกฎหมายที่กว้างมากขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11.  
พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาสอยดาว บางส่วนในท้องที่ตําบลตะเคียนทอง กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ 

อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2541. 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542. 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ. 2481. 
พระราชบัญญัติส่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535. 
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พนัส  ทัศนียานนท์ และคณะ .  (2532 ) .  รายงานผลการศึกษาวิจัยกฎหมายสิ่ งแวดล้อมด้านการอนุรักษ์
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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ศิลปะเพื่อการบ าบัดต่อการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ  
Art Therapy to Enhance the Self Esteem of the Elderly 

เบญจพร ประจง, ธนวัฒน์ กันภัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดกิจกรรมศิลปะบ าบัดที่เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ          
2) ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ             
กลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คน โดยไม่จ าแนกเพศ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่            
แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการบ าบัด  แบบประเมินความพึงพอใจ          
ของผู้สูงอายใุนการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย   
         ผลการวิจัยพบว่าระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุหลังการเข้าร่วมกิจกรรมฯ สูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม โดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 2.76 อยู่ในระดับปานกลาง แต่หลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.59   
อยู่ในระดับมาก ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก สรุปว่า
กิจกรรมศิลปะเพื่อการบ าบัดต่อการเสรมิสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสรมิสร้าง
การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ 
ค าส าคัญ: ศิลปะเพื่อการบ าบัด, การเห็นคุณค่าในตนเอง, ผู้สูงอายุ                         

 
Abstract 

 
          The purposes of this research were : 1) to organize the art therapy activities to enhance      
self-esteem of the elderly, and 2) to study the changes of self-esteem of the elderly. The sample 
used in this research included 20 voluntary and qualified elderly people aged 60 years and older 
living in Moo 2, Tambon Chanthanimit, Amphoe Mueang, Chanthaburi Province. The instruments were 
a self-esteem measurement test, lessons of art therapy activities and an activity satisfaction 
questionnaire. The statistic used for data analysis was mean. 
         The results showed that the elderly people’s self-esteem improved more after participating in 
the activities than before. The average scores were 2.76 (a medium level) before participation and 
3.59 (a high level) after the participation. The overall satisfaction of the elderly people towards 
participating in the activities was at a high level. The art therapy activities were useful and effective 
for enhancing self-esteem of the elderly.  
Keywords: Art Therapy, Self-Esteem, The Elderly 
 
บทน า  
         การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยมีผลสืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ     
ของประเทศ จากลักษณะสังคมดั้งเดิมไปสู่ความเป็นสังคมสมัยใหม่ มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มีความ
เจริญก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องมีการปรับตัวอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งแต่เดิมในอดีตที่ผ่านมาคนไทยมีการอยู่ร่วมกันเป็นระบบเครือญาติ เป็นระบบครอบครัวขยายและ             
มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นตามความเจริญเติบโตของเมือง และ    
จากการที่สมาชิกในครอบครัวได้แยกย้ายไปประกอบอาชีพที่แตกต่างกันในต่างถิ่น ผลกระทบที่ตามมาคือ ผู้สูงอายุถูก
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
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ทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง มีการด าเนินชีวิตที่ด้อยคุณภาพ ท าให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ นอกจากนี้
บทบาทของผู้สูงอายุในชุมชนยังขาดความส าคัญลงไป ท าให้ผู้สูงอายุกลายเป็นภาระของสังคมที่จะต้องให้การดูแล 
         จากแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงและลักษณะโครงสร้างของประชากรในปัจจุบันท าให้อนาคตผู้สูงอายุต้องอยู่
คนเดียวไม่ได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงสร้างประชากรตลอดจนรูปแบบของครอบครัว สิ่งต่างๆ เหล่านี้
ล้วนมีส่วนเกี่ยวเนื่องกันและส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา 
ด้านความมั่นคงของรายได้และการท างาน ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนมีผลต่อผู้สูงอายุ ทั้งนี้ 
ถ้าผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัวได้จะเกิดความเครียด 3 ลักษณะคือ ความเครียดทางร่างกาย ได้แก่ ความเครียดที่เกิดขึ้น
ทันทีทันใด มักมาจากสาเหตุของความเจ็บป่วยกะทันหัน การเป็นโรคและความเครียดอย่างต่อเนื่อง ลักษณะต่อมาคือ
ความเครียดทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันที่จะต้องยอมรับและปรับตัวให้ได้  ลักษณะสุดท้าย คือ ความเครียด 
ทางสังคมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากรูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนไป (นภาพร ชโยวรรณ และจอห์น โนเดล, 2539) 
         การเห็นคุณค่าในตนเองมีความส าคัญอย่างมากต่อบุคคลในการด าเนินชีวิตในการปรับตัวทางอารมณ์สังคมและ
การเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้เป็นพื้นฐานของการมองชีวิตความสามารถด้านสังคมและอารมณ์เกิดจากการเห็นคุณค่า     
ในตนเองบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับอุปสรรค์ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตได้  สามารถยอมรับเหตุการณ์     
ที่ท าให้ตนเองรู้สึกผิดหวัง ท้อแท้ใจ มีความเช่ือมั่นในตนเองมีความหวังและมีความกล้าหาญท าให้เป็นคนท่ีมีสุขสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามที่ตนปรารถนา (ปรัชญา โตมานะ, 2548) การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้
สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ  นักจิตวิทยาได้เสนอแนวทางในการ
พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง เช่น การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีผ่อนคลายโดยอาจใช้กิจกรรมคลายเครียด
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสดใสสงบและเกิดความสมดุล ระหว่างร่างกายและจิตใจหรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้มีโอกาสในการ
แก้ปัญหา (วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์, 2535) 
         ศิลปะบ าบัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเต็มที่ รู้สึกผ่อนคลาย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารในเรื่องที่มีความ
ยากล าบากในการพูด รวมทั้งสร้างความภูมิใจให้กับผู้สร้างสรรค์งาน เกิดการยอมรับและนับถือ ความรู้สึกมีคุณค่า       
ในตนเอง ศิลปะบ าบัดส าหรับผู้สูงอายุนั้นเป็นการเสริมสร้างและสนองประสบการณ์ด้านสุนทรียะ  การสนทนา           
การวิจารณ์ผลงานศิลปะ รวมทั้งแผนกิจกรรมที่ให้ความนับถือผู้สูงอายุ ให้เกิดความภูมิใจและมีความม่ันใจในตนเอง     
ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้น่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้น าไปใช้              
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนอื่นๆ ในระดับท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
        1. เพื่อจัดกิจกรรมศิลปะบ าบัดที่เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ        
        2. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการเห็นคณุค่าในตนเองของผู้สูงอาย ุ
 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
        1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  
                  ในการศึกษาครั้งน้ีท าการศึกษาในพื้นที่หมู่ 2 ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี    
       2. ขอบเขตด้านประชากร   
                  ในการศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษากลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 ต าบล 
จันทนิมิต อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คน  
โดยไม่จ าแนกเพศ 
       3. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

      ศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะบ าบัดเพื่อเสรมิสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ               
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย  

 จากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น สามารถน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดส าหรับโครงการวิจัยได้ ดังนี้ 
 

 
  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
         ผลทางสังคม 
                 1. กิจกรรมศิลปะบ าบัดเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุ
เกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
                 2. การจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อการบ าบัดเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะของผู้สูงอายุ เป็นการเปิดโอกาส
ผู้สูงอายุวัยเดียวกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกัน 
                 3. ด้านสังคมและชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนให้เกิดการร่วมคิด และร่วมท า   
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน 
                 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจันทนิมิต (พื้นที่เป้าหมาย) สามารถน าโครงการที่ได้จากกระบวนการ
จัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการบ าบัดไปใช้ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและการพัฒนาบุคคลกรในท้องถิ่นของตนเองได้ 
                 5. เกิดรูปแบบโครงการศิลปะเพื่อการบ าบัดส าหรับชุมชนท้องถิ่น ที่มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ      
ในชุมชนของตนเองและมีการเชื่อมโยงกับแผนนโยบายระดับท้องถิ่นและประเทศ 
         ผลประโยชน์ทางวิชาการ 
                 1. สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชาศิลปะเพื่อการบ าบัดและรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
                 2. น าผลที่ได้จาการวิจัยไปเผยแพร่ในวารสารการวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น วารสารวิจัย            
ร าไพพรรณี และวารสารที่ได้รับการรับรอง (TCI) 
         ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์  
                 1. ก่อให้เกิดรายได้ของผู้สูงอายุในชุมชนในการใช้กิกรรมศิลปะเพื่อการบ าบัดและน าไปจ าหน่าย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
                1. น าแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง ก่อนการจัดกิจกรรม (Pre Test) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้สูงอายุท า    
ก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการบ าบัด และชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 
                2. ผู้วิจัยน าแผนการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการบ าบัดไปสอนกับกลุ่มตัวอย่างโดยท าการสอนทั้งหมด  3 ครั้ง 
ส าหรับผู้สูงอายุ และมีการจัดนิทรรศการร่วมกันจ านวน 1 ครั้ง ครั้งละ 1.30 ช่ัวโมง โดยมีผู้วิจัยควบคุมและติดตามผล 
ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละครั้ง 
                3. หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมศิลปะทั้งหมดตามแผนการจัดกิจกรรม  ผู้วิจัยให้ผู้สูงอายุท าแบบวัด    
การเห็นคุณค่าในตนเองหลังการจัดกิจกรรม (Post Test) ฉบับเดิม เพื่อวัดระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ 
      4. ผู้วิจัยให้ผู้สูงอายุท าแบบประเมินการกิจกรรมศิลปะเพื่อการบ าบัด เพื่อวัดความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 
                5. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง แบบประเมินความพึงพอใจแล้วจึงน ามา
วิเคราะห์ผลต่อไป 
                6. ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ผลโดยการหาค่าเฉลี่ย x  
                7. สรุปและอภิปรายผลงานวิจัย เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
 
 
 
 

การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอาย ุแนวทางการใช้ศิลปะเพ่ือการบ าบัด 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีจ านวนท้ังหมด 20 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 เป็นเพศชายจ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.00  

มีอายุ 60 – 64 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา คืออายุ 65 – 69 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 อายุ 70 – 74 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และมีอายุ 75 – 79 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 5.00  

สถานภาพสมรสส่วนใหญส่มรส จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา คือหย่าหรือแยกกันอยู่ จ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 โสด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และน้อยที่สุด คือ หม้าย จ านวน 2 คน คิ ดเป็น
ร้อยละ 10.00  

มีอาชีพแม่บ้านมากที่สุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมา คือ ค้าขาย จ านวน 5 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 25.00 ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 เป็นเกษตรกร จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.00 และที่น้อยท่ีสุด คือ เป็นข้าราชการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุก่อนและหลังการปฏิบัติ
กิจกรรมศิลปะ 

พบว่า ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองหลังการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะบ าบัด          
เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งค่าเฉลี่ยแบบทดสอบฯ ก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ มีค่าเฉลี่ย 2.76 อยู่ในระดับปานกลาง แต่หลังการเข้าร่วมกิจกรรมฯ มีค่าเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับมาก 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมศิลปะเพ่ือการบ าบัด      
เพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง            

พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมศิลปะเพื่อการบ าบัดเพื่อเสริมสร้าง      
การเห็นคุณค่าในตนเองภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.56) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึก
กังวลเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมว่าจะท าออกมาไม่ดี กลัวท าไม่ได้ อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.80) ดีใจที่ได้เจอเพื่อนได้
แลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่ในระดับมาก ( x = 4.40) กิจกรรมนี้สนุกเพลิดเพลินอยู่ในระดับมาก ( x = 4.40) กิจกรรมนี้
เป็นการใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( x = 4.05) กิจกรรมนี้ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเดียวกัน 
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.50) ได้ความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน มีประโยชน์ดีอยู่ในระดับมาก ( x = 4.50) รู้สึกมีความภูมิใจ
ในผลงานของตนเองอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.65) มีความสุขท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.60) 
การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้มีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก ( x = 4.15) และอยากให้มี
กิจกรรมแบบนี้อีกอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55) 

 
สรุปและอภิปรายผล 
         ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

ผลการวิจัย พบว่า จ านวนผู้สูงอายุมีทั้งหมด 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 คิดเป็นร้อยละ 
25.00 โสด คิดเป็นร้อยละ 15.00 และน้อยที่สุด คือหม้าย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 มีอาชีพแม่บ้านมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมา คือ ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 25.00 ประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 20.00 เป็น
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 15.00 และที่น้อยท่ีสุด คือ เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 5.00 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ 
ศิลปะเพื่อการบ าบัดฯ ผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองหลังการเข้าร่วม



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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กิจกรรมศิลปะบ าบัดเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งค่าเฉลี่ย
แบบทดสอบฯ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฯ มีค่าเฉลี่ย 2.76 อยู่ในระดับปานกลาง แต่หลังการเข้าร่วมกิจกรรมฯ มีค่าเฉลี่ย 
3.59 อยู่ในระดับมาก 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมศิลปะเพื่อการบ าบัด
เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง            
 ผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมศิลปะเพื่อการบ าบัดเพื่อ
เสริมสร้างการเห็นคณุค่าในตนเองภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกกังวล
เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมว่าจะท าออกมาไม่ดี กลัวท าไม่ได้อยู่ในระดับปานกลาง รู้สึกดีใจที่ได้เจอเพื่อนได้แลกเปลี่ยนความคิด
กันอยู่ในระดับมาก รู้สึกสนุก เพลิดเพลินอยู่ในระดับมาก เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก ช่วยให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มเดียวกันอยู่ในระดับมาก ได้ความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน มีประโยชน์ดีอยู่ในระดับมาก มีความภูมิใจ
ในผลงานของตนเองอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีความสุขท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้มี
ความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก และอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกอยู่ในระดับมากที่สุด  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุฯ จากผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการเห็นคุณค่า       
ในตนเองของผู้สูงอายุหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมศิลปะสามารถส่งเสริมให้เพิ่ม
การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Aissen (1987) ที่ได้ศึกษาเรื่องการฝึกฝนผู้สูงอายุใน
กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ พบว่า เป็นการสร้างประสบการณ์ในด้านบวกให้กับผู้สูงอายุ เกิดการเรียนรู้วิธีการและ
เทคนิค เกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีความมั่นคงทางอารมณ์ และพบว่าการใช้ศิลปะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะซึมเศร้า ว้าเหว่ และแยกตัวเองจากสังคม ยังสอดคล้องกับคานธีชา บุญยาว (2555) ที่ศึกษาเรื่อง
การออกแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย พบว่าการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของผู้สูงอายุนั้นผู้สอนต้องมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศิลปะการเห็นคุณค่าในตนเอง และสมรรถภาพ
ของผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถสร้างกิจกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับความสนใจ อายุ บรรยากาศขณะปฏิบัติงานควรมี
ความสนุกสนานและเป็นกันเอง ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุเกิดความผ่อนคลาย กล้าแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ส่วนนิทรรศการ
ศิลปะนั้นมีความส าคัญมาก เพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจรู้ สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและ           
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
 นอกจากเหตุผลดังที่ได้กล่าวแล้วกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่ผู้วิจัย       
ได้น ามาใช้ในกิจกรรมได้พัฒนามาจากกระบวนการท างานศิลปะและแนวคิดการเห็นคุณค่าในตนเอง ประกอบกั บ
สมรรถภาพทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับรู้ความสามารถ เกิดความ
ภูมิใจในการสร้างผลงานและเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง ได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ได้ร่วมท ากิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สูงอายุและผู้ชมงาน ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกดีในการเข้าสังคม รวมทั้ง    
สร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้สูงอายุเจ้าของผลงาน เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Maslow (อ้างถึงใน
เสรี ทองเลิศ, 2550) ที่กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ความรู้สึกนับถือตนเอง มีความ
เคารพนับถือตนเองว่ามีความส าคัญและความสามารถในการท าสิ่งต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ ความรู้สึกต่อคุณค่า        
ที่บุคคลอื่นมีต่อตน ได้รับการยอมรับความเอาใจใส่ให้มีความส าคัญ มีศักดิ์ศรีและเป็นท่ียกย่องของสังคม  
 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมศิลปะเพื่อการบ าบัดเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าใน
ตนเองพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมศิลปะฯ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าผู้สูงอายุท่ีเข้ารว่มกิจกรรมรูส้ึกดแีละมีความสุขท่ีไดเ้ข้ารว่มกิจกรรม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน มีความภูมิใจจากการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยตนเอง นอกจากนี้การสร้างแรงจูงใจ พูดคุยและให้ก าลังใจ    
ของผู้จัดกิจกรรมทั้งก่อนและระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมฯ นั้นน่าจะท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความมั่น ใจ                
ในการแสดงออกมากขึ้น การสอดแทรกเรื่องราวการเพิ่มคุณค่าในตนเองท าให้มีการสื่อสารและท างานร่วมกันกับเพื่อน
สมาชิกภายในกลุ่ม เป็นการได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ส่วนนิทรรศการศิลปะที่ได้จัดร่วมกันนั้นมีความส าคัญ
มาก เพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 การจัดกิจกรรมเพื่อการบ าบัดเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองนี้ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลาย เกิดความ
ภูมิใจ เกิดการยอมรับนับถือตนเอง  มีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น และผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้
จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
อื่นๆ ในระดับท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ควรพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อการบ าบัดเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรมีการวิจัยซ้ าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการบ าบัดเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของ

ผู้สูงอายุโดยท าในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อจะได้เห็นผลของการจัดกิจกรรมที่สามารถน าไปพัฒนาระดับการเห็น
คุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุได้จริง 

3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้าน
ร่างกาย เช่น ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ ผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเรื้องรัง เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1. การจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการบ าบัดเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุนั้น ผู้จัดจ าเป็นจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศิลปะ การเห็นคุณค่าในตนเอง รวมทั้งสมรรถภาพของผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถสร้าง
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

2. ควรสร้างบรรยากาศขณะปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ ให้มีความรู้สึกสนุกสนานและเป็นกันเอง เพราะจะท าให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกผ่อนคลายและกล้าแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

3. การจัดนิทรรศการเพื่อน าเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความส าคัญมาก เพราะเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1. ควรน างานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน เช่น ในรายวิชาศิลปะเพื่อการบ าบัด หลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยควรระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ให้ชัดเจน 
 
เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาต าบล 
สองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในต าบลสองพี่น้อง อ าเภอ 
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีจ านวน 295 คน โดยผู้สูงอายุที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ 
ความน่าจะเป็นแบบแบ่งสองขั้น (Two stage sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่  การแจกแจงความถี่  (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และสถิติเ ชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) ส าหรับทดสอบความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และวิเคราะห์หาค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ด้วยค่า Odds ratio (OR) และใช้สถิติถดถอย 
โลจิสติกส์ (Multiple logistic regressions analysis) เพื่อค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ หลังจากควบคุมอิทธิพลตัวแปร
ด้านอื่นๆ คือ ภาวะสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสุขภาพดีมีโอกาสจะมีระดับความอยู่ดีมีสุขมาก มากกว่าผู้สูงอายุที่มี
ภาวะสุขภาพต่ า 11.195 เท่า (AOR = 11.195, 95%CI = 5.499–22.791) และภาวะซึมเศร้า พบว่า ผู้สูงอายุท่ีไม่มีภาวะ
ซึมเศร้า มีโอกาสจะมีระดับความอยู่ดีมีสุขมาก มากกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 0.196 เท่า (AOR = 0.196, 95%CI = 
0.090–0.424) มีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ค าส าคัญ: ความอยู่ดีมสีุข, ผู้สูงอายุ, ภาวะสุขภาพ, ภาวะซึมเศร้า 
 

Abstract 

The objective of this research was to study factors related to well-being of the elderly in 
Song Phi Nong ,Tha Mai District, Chanthaburi Province. The sample are 295 persons in Song Phi Nong, 
Tha Mai District, Chanthaburi Province. Using two-stage sampling. The data were analyzed by 
descriptive statistics frequency, percentage and inferential statistics Chi-square test for test 
assumption between independent variable and dependent variable and multiple logistic regression 
analysis for fact finding factors related well-being to 95% CI. After adjusting for the influence of other 
variables, the results showed that health status related to well-being of the elderly, elderly well-
being 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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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาต าบล 
สองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในต าบลสองพี่น้อง อ าเภอ 
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีจ านวน 295 คน โดยผู้สูงอายุที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ 
ความน่าจะเป็นแบบแบ่งสองขั้น (Two stage sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่  การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และสถิติเ ชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) ส าหรับทดสอบความสัมพันธ์เบ้ืองต้นระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และวิเคราะห์หาค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ด้วยค่า Odds ratio (OR) และใช้สถิติถดถอย 
โลจิสติกส์ (Multiple logistic regressions analysis) เพื่อค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ หลังจากควบคุมอิทธิพลตัวแปร
ด้านอื่นๆ คือ ภาวะสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสุขภาพดีมีโอกาสจะมีระดับความอยู่ดีมีสุขมาก มากกว่าผู้สูงอายุที่มี
ภาวะสุขภาพต่ า 11.195 เท่า (AOR = 11.195, 95%CI = 5.499–22.791) และภาวะซึมเศร้า พบว่า ผู้สูงอายุท่ีไม่มีภาวะ
ซึมเศร้า มีโอกาสจะมีระดับความอยู่ดีมีสุขมาก มากกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 0.196 เท่า (AOR = 0.196, 95%CI = 
0.090–0.424) มีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ค าส าคัญ: ความอยู่ดีมสีุข, ผู้สูงอายุ, ภาวะสุขภาพ, ภาวะซึมเศร้า 
 

Abstract 

The objective of this research was to study factors related to well-being of the elderly in 
Song Phi Nong ,Tha Mai District, Chanthaburi Province. The sample are 295 persons in Song Phi Nong, 
Tha Mai District, Chanthaburi Province. Using two-stage sampling. The data were analyzed by 
descriptive statistics frequency, percentage and inferential statistics Chi-square test for test 
assumption between independent variable and dependent variable and multiple logistic regression 
analysis for fact finding factors related well-being to 95% CI. After adjusting for the influence of other 
variables, the results showed that health status related to well-being of the elderly, elderly well-
being 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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ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
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บทน า 
ประเทศไทยก าลังเผชิญหน้ากับภาวการณ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งตัวบ่งช้ีที่แสดงถึงการ

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนั่นคือ “ดัชนีการสูงวัย” (Aging index) ที่แสดงถึงการเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกันของ
ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) กับกลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) สาเหตุที่ท าให้ประชากรไทยเป็น
สังคมผู้สูงอายุ สาเหตุที่หน่ึง ได้แก่ อัตราการเกิดที่ลดลงในเวลา 2-3 ทศวรรษผ่านมา จากข้อมูลอัตราเจริญพันธ์รวมแสดง
ให้เห็นว่าจ านวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งมีตลอดวัยเจริญพันธ์ได้ลดลงเป็นล าดับจาก 4.9 คน ต่อสตรี 1 คน ในปี 
2517 เหลือเพียงประมาณ 1.6 คน ต่อสตรี 1 คน ในปี 2556 เหลือเพียงประมาณ 1.3 คน ต่อสตรี 1 คน ในปี 2576 
และสาเหตุที่สองที่ท าให้ประชากรไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ คือคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น จากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคน
ไทย 50 ปีก่อน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของเพศชายประมาณ 55 ปี เพศหญิงประมาณ  62 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2557 อายุคาด
เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มสูงขึ้น โดยเพศชายเพิ่มเป็น 72 ปี เพศหญิงเพิ่มเป็น 79 ปี และอีกสิบปีข้างหน้า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิดของเพศชายเพิ่มเป็น 76 ปี และเพศหญิงเพิ่มเป็น 83 ปี (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย,์ 2557) จากปัญหาเรื่องดัชนีสูงวัยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุเริ่มเป็นปัญหาส าคัญ เนื่องจากอายุอวัยวะต่างๆ 
ในร่างกายถกูใช้งานมานาน ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยทุกด้าน (ประนอม โอทกานนท์, 2554) ซึ่งทางรัฐบาลได้มี
การก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) จนถึงปัจจุบันคือ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีแนวคิดหลักเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน นอกจากนี้รัฐบาลมีการจัดท าแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2664) ซึ่งกล่าวถึง การส่งเสริมผู้สูงอายุ ระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ รวมถึงการ
ประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ นอกจากนี้
ในปี 2559 รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกอ าเภอๆ ละ 1 ต าบลทั่วประเทศ เน้นแนวคิด 
“สังคมไทย ใส่ใจผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึงพึ่งได้” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความเท่าเทียม และอยู่ดีมีสุข (ปิยะสกล สกลสัตยาทร, 
2558)  

จากสาเหตุดังกล่าวจะเห็นว่าประเทศไทยก าลังเผชิญกับสภาวะสังคมสูงวัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อพิจารณา
ในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่เป็นแหล่งลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ น้ ามันและอิเล็คทรอนิคส์ รวมไปถึงแหล่ง
ผลิตผลไม้ส่งออก และพืชพันธ์ทางเกษตร พบว่า ร้อยละดัชนีสูงวัยของจังหวัดจันทบุรี สูงเป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 75.0  
ดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 ร้อยละของอัตราส่วนจ านวนประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ต่อจ านวนประชากรวัยเด็ก (ต่ ากว่า 15 ปี) 
   หมายเหตุ: ดัชนีการสูงวัย = ร้อยละของอัตราส่วนจ านวนประชากรสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) ต่อจ านวนประชากรวัยเด็ก 
(ต่ ากว่า 15 ปี) หรือ (Index of Aging-loA) = (P60+/P15-) x 100 
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          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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   ที่มา: ส านักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ (2557) 
 

ส าหรับจังหวัดจันทบุรีพบว่าอ าเภอท่ีมีผู้สูงอายุมากท่ีสุด คืออ าเภอท่าใหม่ รองลงมาคืออ าเภอเมือง และอ าเภอ
มะขามตามล าดับ ดังภาพท่ี 2  

 
ภาพที่ 2 จ านวนผู้สูงอายุในแตล่ะอ าเภอของจังหวัดจันทบุรี ประจ าปี พ.ศ.2558 

           ที่มา: ระบบสถิติทางการระเบียน (2558) 
 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขผู้สูงอายุ ต าบลสองพี่น้อง 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1.  ประชากร ตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุในต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 1,256 คน 

การหาขนาดตัวอย่างจากข้อมูลซึ่งทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยเลือกใช้การค านวณขนาดตัวอย่าง
ส าหรับการประมาณสัดส่วนของประชากร โดยใช้สูตร (สุรินทร์ นิยมางกูร, 2542: 48-49) 
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 โดยผู้วิจัยได้ค านวณขนาดตัวอย่าง (n) ท่ีท าให้ความคลาดเคลื่อน (e) มีค่าไม่เกิน 0.05 ด้วยระดับความเช่ือมั่น 
95% และ 025.0z เท่ากับ 1.96 โดยจ านวนประชากรทั้งหมด (N) 1,256 คน แทนค่าได้ดังนี้ 
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 ดังนั้น จ านวนผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างในการศึกษามีจ านวน 295 คน โดยผู้สูงอายุที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มา
จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นแบบแบ่งสองขั้น (Two stage sampling) 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังน้ี 
    1. ศึกษาข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลที่มีอยู่ 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) โดยใช้โปรแกรมทางสถิติในการประมวลผล 
    2. ใช้สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test)  ส าหรับทดสอบความสัมพันธ์เบื้องต้น
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และวิเคราะห์หาค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ด้วยค่า Odds ratio (OR) และใช้สถิติ
ถดถอยโลจิสติกส์ (Multiple logistic regressions analysis) เพื่อค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
 
ผลการวิจัย 
 คุณลักษณะท่ัวไปของตัวอย่าง 
 จากผู้สูงอายุที่ใช้ในการศึกษาจ านวนมี 295 คน พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.10 
รองลงมาเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.90 ด้านอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 60 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาอายุ
ระหว่าง 70 – 79 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.90 ด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
84.10 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 9.10 ด้านการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 60.30 รองลงมาคือว่างงาน/ไม่ได้ท างาน คิดเป็นร้อยละ 24.40 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.80 รองลงมาไม่มีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 23.40 ด้านความ
เพียงพอของรายได้ พบว่าส่วนใหญ่ มีรายได้เพียงพอ ไม่มีเงินเก็บ คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมามีรายได้ไม่เพียงพอ คิด
เป็นร้อยละ 31.50 ด้านภาระหนี้สินในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 57.30 รองลงมามีหนี้สิน คิดเป็นร้อย
ละ 42.70 ด้านสถานภาพใหญ่ประกอบมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 57.60 รองลงมามีสถานภาพหม้าย คิดเป็นร้อย
ละ 27.5 ด้านสถานะในครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 64.20 รองลงมาเป็นสมาชิกในครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 35.80 ด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัว พบว่าส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัว 1 – 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.20 รองลงมามีสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 29.80 ด้านผู้ดูแลความเป็นอยู่ ใน
ชีวิตประจ าวัน หรือผู้ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล 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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามคุณลักษณะทั่วไป 
 

คุณลักษณะท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

 ชาย 106 35.90 
 หญิง 189 64.10 

อาย ุ   
 60 – 69 ปี 140 47.50 
 70 – 79 ปี 106 35.90 
 80 ปีขึ้นไป 49 16.60 

ระดับการศึกษา   
 ไม่ได้เรียน 13 4.40 
 ประถมศึกษา 248 84.10 
 มัธยมศึกษา 27 9.10 
 ปวช./ อนุปริญญา (ปวส.) 4 1.40 
 ปริญญาตร ี 3 1.00 

อาชีพ   
 ข้าราชการบ านาญ 5 1.70 
 ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 16 5.40 
 รับจ้าง 22 7.40 
 เกษตรกร 178 60.30 
 ว่างงาน/ ไม่ได้ท างาน 

อื่นๆ 
72 
2 

24.40 
0.70 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
 ต่ ากว่า 5,000 บาท 53 18.20 
 5,000 – 10,000 บาท 82 27.80 
 10,001 – 20,000 บาท 34 11.50 
 20,001 – 30,000 บาท 23 7.80 
 มากกว่า 30,000 บาท 34 11.50 
 ไม่มรีายได ้ 69 23.40 

ความเพียงพอของรายได้   
 รายได้เพียงพอ มีเงินเก็บ 87 29.50 
 รายได้เพียงพอ ไมม่ีเงินเก็บ 115 39.00 
 รายได้ไม่เพียงพอ 93 31.50 

ภาระหนี้สินในปัจจุบัน   
ไม่มีหนีส้ิน 169 57.30 
มีหนี้สิน 126 42.70 

สถานภาพ   
โสด 21 7.10 
สมรส 
หม้าย 
หย่า 
แยกกันอยู ่

170 
81 
7 
15 

57.60 
27.50 
2.40 
5.10 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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คุณลักษณะท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะในครอบครัว   

 หัวหน้าครอบครัว 190 64.20 
 สมาชิกครอบครัว 106 35.80 

จ านวนสมาชกิในครอบครัว (รวมตัวท่าน)   
 1 – 4 คน 207 70.20 
 มากกว่า 4 คนขึ้นไป 88 29.80 

ผู้ดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน หรือผู้ดูแลเร่ือง
การรักษาพยาบาล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

ดูแลตนเอง 131 44.40 
คู่สมรส 43 14.60 
บุตรสาว/บุตรชาย 131 44.40 
หลาน 32 10.80 
ญาต ิ 6 2.00 
เพื่อนบ้าน 6 2.00 

ภาวะสุขภาพ   
ภาวะสุขภาพต่ า 12 4.10 
ภาวะสุขภาพปานกลาง 55 18.60 
ภาวะสุขภาพต่ า 226 76.60 

ภาวะซึมเศร้า   
ไม่มภีาวะซมึเศรา้ 237 80.30 
มีภาวะซมึเศร้า 58 19.70 

การเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทางสังคม   
ไม่ได้เข้าร่วม 91 30.80 
เข้าร่วม 204 69.20 

การเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทางศาสนา   
ไม่ได้เข้าร่วม 33 11.20 
เข้าร่วม 262 88.80 

รวม 295 100.00 
 
 การวิเคราะหป์ัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ 
 จากปัจจัยทางด้านคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับการศึกษา ความเพียงพอ
ของรายได้ ผู้ดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน หรือผู้ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล ภาวะสุขภาพ ภาวะซึมเศร้า และการ
เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทางศาสนา มีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ร้อยละ และระดับความอยู่ดีมสีุขของผู้สูงอายุ จ าแนกตามปัจจัยทางด้านคณุลักษณะ 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
อยู่ดีมีสุข 

ความอยู่ดีมีสุข OR 95%CI p-value ระดับน้อยถึงปานกลาง ระดับมาก 
เพศ 
     ชาย 24 (22.6%) 82 (77.4%) 1.126 0.633–2.001  0.687      หญิง 39 (20.6%) 150 (79.4%) 
อาย ุ
     60–69 26 (18.6%) 114 (81.4) 0.727  0.414–1.278 0.267 
     70 ปี ข้ึนไป 36 (23.9%) 118 (76.1%) 
ระดับการศึกษา 
     < ปริญญาตร ี 62 (21.5%) 226 (78.5%) 1.646  0.195–13.928 0.002* 
       ปริญญาตร ี 1 (14.3%) 6 (85.7%) 
อาชีพ 
     ไม่ได้ท างาน 17 (22.1%) 60 (77.9%) 1.059 0.565–1.1987 0.857 
     ท างาน 46 (21.1%) 172 (78.9%) 
รายได้ 
       20000 52 (21.8%) 186 (78.2%) 1.169  0.566–2.417 0.673 
       20001 11 (19.3%) 46 (80.7%) 
ความเพียงพอของรายได้  
     รายได้ไม่เพียงพอ 31 (33.3%) 62 (66.7%) 2.656 1.497–4.712 0.001* 
     รายได้เพียงพอ 32 (15.8%) 170 (84.2%) 
ภาระหนี้สิน 
     ไม่มีหนีส้ิน 32 (18.9%) 137 (81.1%) 0.716 0.409–1.252 0.240 
     มีหนี้สิน 31 (24.6%) 95 (75.4%) 
สถานะภาพ 
     โสด/หม้าย/หย่า/
แยกกันอยู ่

29 (23.4%) 95 (76.6%) 1.267 0.721–2.226 0.409 

     สมรส 33 (19.4%) 137 (80.6%) 
สถานะในครอบครัว 
     หัวหน้าครอบครัว 37 (19.5%) 153 (80.5%) 0.735 0.415–1.300 0.289 
     สมาชิกครอบครัว 26 (24.30%) 79 (75.7%) 
จ านวนสมาชกิในครอบครัว 
       4 42 (20.3%) 166 (79.7%) 0.812 0.448–1.474 0.493 
       5 21 (23.9%) 67 (76.1%) 
ผู้ดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน หรือผู้ดูแลเร่ืองการรักษาพยาบาล 
     คู่สมรส 7 (16.30%) 36 (83.70%) 1.469 0.620–3.481 0.001* 
     ไม่ใช่คู่สมรส 56 (22.2%) 196 (77.8%) 
ภาวะสุขภาพ 
     ภาวะสุขภาพต่ า 40 (59.7%) 27 (40.3%) 10.942 5.787–20.686 0.000* 
     ภาวะสุขภาพด ี 23 (10.1%) 205 (89.9%) 
ภาวะซึมเศร้า 
     ไม่มภีาวะซมึเศรา้ 36 (15.2%) 201 (84.8%) 0.206 0.110–0.385 

 
0.000* 

     มภีาวะซมึเศร้า 27 (46.6%) 31 (53.4%) 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 
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ตารางที่ 2 ร้อยละ และระดับความอยู่ดีมสีุขของผู้สูงอายุ จ าแนกตามปัจจัยทางด้านคณุลักษณะ 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
อยู่ดีมีสุข 

ความอยู่ดีมีสุข OR 95%CI p-value ระดับน้อยถึงปานกลาง ระดับมาก 
เพศ 
     ชาย 24 (22.6%) 82 (77.4%) 1.126 0.633–2.001  0.687      หญิง 39 (20.6%) 150 (79.4%) 
อาย ุ
     60–69 26 (18.6%) 114 (81.4) 0.727  0.414–1.278 0.267 
     70 ปี ข้ึนไป 36 (23.9%) 118 (76.1%) 
ระดับการศึกษา 
     < ปริญญาตร ี 62 (21.5%) 226 (78.5%) 1.646  0.195–13.928 0.002* 
       ปริญญาตร ี 1 (14.3%) 6 (85.7%) 
อาชีพ 
     ไม่ได้ท างาน 17 (22.1%) 60 (77.9%) 1.059 0.565–1.1987 0.857 
     ท างาน 46 (21.1%) 172 (78.9%) 
รายได้ 
       20000 52 (21.8%) 186 (78.2%) 1.169  0.566–2.417 0.673 
       20001 11 (19.3%) 46 (80.7%) 
ความเพียงพอของรายได้  
     รายได้ไม่เพียงพอ 31 (33.3%) 62 (66.7%) 2.656 1.497–4.712 0.001* 
     รายได้เพียงพอ 32 (15.8%) 170 (84.2%) 
ภาระหนี้สิน 
     ไม่มีหนีส้ิน 32 (18.9%) 137 (81.1%) 0.716 0.409–1.252 0.240 
     มีหนี้สิน 31 (24.6%) 95 (75.4%) 
สถานะภาพ 
     โสด/หม้าย/หย่า/
แยกกันอยู ่

29 (23.4%) 95 (76.6%) 1.267 0.721–2.226 0.409 

     สมรส 33 (19.4%) 137 (80.6%) 
สถานะในครอบครัว 
     หัวหน้าครอบครัว 37 (19.5%) 153 (80.5%) 0.735 0.415–1.300 0.289 
     สมาชิกครอบครัว 26 (24.30%) 79 (75.7%) 
จ านวนสมาชกิในครอบครัว 
       4 42 (20.3%) 166 (79.7%) 0.812 0.448–1.474 0.493 
       5 21 (23.9%) 67 (76.1%) 
ผู้ดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน หรือผู้ดูแลเร่ืองการรักษาพยาบาล 
     คู่สมรส 7 (16.30%) 36 (83.70%) 1.469 0.620–3.481 0.001* 
     ไม่ใช่คู่สมรส 56 (22.2%) 196 (77.8%) 
ภาวะสุขภาพ 
     ภาวะสุขภาพต่ า 40 (59.7%) 27 (40.3%) 10.942 5.787–20.686 0.000* 
     ภาวะสุขภาพด ี 23 (10.1%) 205 (89.9%) 
ภาวะซึมเศร้า 
     ไม่มภีาวะซมึเศรา้ 36 (15.2%) 201 (84.8%) 0.206 0.110–0.385 

 
0.000* 

     มภีาวะซมึเศร้า 27 (46.6%) 31 (53.4%) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
อยู่ดีมีสุข 

ความอยู่ดีมีสุข OR 95%CI p-value ระดับน้อยถึงปานกลาง ระดับมาก 
การเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทางสังคม 
     ไม่ได้เข้าร่วม 24 (26.4%) 67 (73.6%) 1.515 0.847–2.713 0.160 
     เข้าร่วม 39 (19.1%) 165 (80.9%) 
การเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทางศาสนา 
     ไม่ได้เข้าร่วม 14 (42.14%) 19 (57.6%) 3.203 1.502–6.828 0.002* 
     เข้าร่วม 49 (18.7%) 213 (81.3%) 
หมายเหตุ * หมายถึง มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความอยู่
ดีมีสุขของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  มีทั้งหมด 6 ปัจจัย จากนั้นน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีถดถอยโลจิสติกส์ 
(Multiple logistic regressions analysis) ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่ใช้ในการท านายความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ ซึ่งได้ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ภาวะสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดีมี
โอกาสจะมีระดับความอยู่ดีมีสุขมาก มากกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพต่ า 11.195 เท่า (AOR = 11.195, 95%CI = 
5.499–22.791) และภาวะซึมเศร้า พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะซึมเศร้ามีโอกาสจะมีระดับความอยู่ดีมีสุขมาก มากกว่า
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้า 0.196 เท่า (AOR = 0.196, 95%CI = 0.090–0.424) รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที ่3  ผลการวเิคาระปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับความอยู่ดีมสีุขของผู้สงูอาย ุเมื่อวิเคราะห์ตัวแปรด้วยวิธถีดถอยโลจสิติกส ์
 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง AOR 95%CI p-value 
ระดับการศึกษา 0.511 0.048–5.484 0.579 
ความเพียงพอของรายได ้ 2.474 1.223–5.003 0.120 
ผู้ดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนั หรือผู้ดูแลเรื่องการ
รักษาพยาบาล 

1.168 0.418–3.266 0.768 

ภาวะสุขภาพ 11.195 5.499–22.791 0.000* 
ภาวะซึมเศร้า 0.196 0.090–0.424 0.000* 
การเข้าร่วมปฏิบัตภิารกจิทางศาสนา 2.076 0.806–5.351 0.130 
หมายเหตุ * หมายถึง มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ หลังจากควบคุมอิทธิพลตัวแปรด้าน
อื่นๆ คือ ภาวะสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสุขภาพดีมีโอกาสจะมีระดับความอยู่ดีมีสุขมาก มากกว่าผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
ภาวะสุขภาพต่ า 11.195 เท่า (AOR = 11.195, 95%CI = 5.499–22.791) และภาวะซึมเศร้า พบว่า ผู้สูงอายุท่ีไม่มีภาวะ
ซึมเศร้ามีโอกาสจะมีระดับความอยู่ดีมีสุขมาก มากกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 0.196 เท่า (AOR = 0.196, 95%CI = 
0.090–0.424)  มีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ภาวะสุขภาพ (Health status) คือ ภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย มีความแข็งแรง ไม่เจ็บป่าย ซึ่งสามารถ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสุขภาพดีมีโอกาสจะมีระดับความอยู่ดี
มีสุขมาก มากกว่าผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสุขภาพต่ า 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 ไม่มีข้อจ ากัดในการท า กิจกรรมต่างๆ ท าให้เกิดความพึงพอใจที่สามารถ ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน ดูแลตนเองและประกอบ อาชีพได้ ผู้สูงอายุท่ียังสามารถท างานได้ ช่วยเหลือ ตัวเองได้ สามารถปฏิบัติกิจวัตร

ประจ าวันได้ดี ท าให้ให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีภาวะสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพิสุทธ์ิ บัวแก้ว และรติพร ถึงฝั่ง (2559) พบว่า จาการศึกษาภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุไทยและอ านาจในการท านายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ  สามารถท านายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุได้มากที่สุด 
โดยมีค่า สัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ .174 รองลงมาคือการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย มาตรฐาน (β) เท่ากับ .164 โดยการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าเมื่อผู้สูงอายุมี พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่
มากขึ้นย่อมส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น อีกทั้งการดูแลสุขภาพของตนเองยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่บุคคลกระท าเพื่อสุขภาพ
ของตนเอง 
 ภาวะซึมเศร้า (Depressive disorders) คือ ภาวะที่บุคคลมีอาการซึมเศร้า รู้สึกหดหู่ ท้อแท้ หรือสิ้นหวัง จน
ส่งผลต่อชีวิตประจ าวัน ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะซึมเศร้ามีโอกาสที่จะมีระดับความอยู่ดีมีสุข
มาก มากกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีชัย เชสูงเนิน และปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ (2554) 
พบว่า สัดส่วนของระดับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุท่ีเป็น สมาชิกสมาคมข้าราชการบ าเหน็จบ านาญและผู้สูงอายุ จังหวัด
ขอนแก่น โดยรวมอยู่ท่ีระดับความอยู่ดีมสีุขมาก ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุข ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า และรถยนต์
ส่วนบุคคล ดังนั้น เพื่อการส่งเสริมและพัฒนา ความอยู่ดีมีสุขควรหาแนวทางในการป้องกันภาวะซึมเศร้า ที่อาจจะเกิดขึ้น
และอ านวยความสะดวกต่อเดินทางของผู้สูงอายุเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมอย่างสม่ าเสมอต่อไป  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริสา วงศ์พนารักษ์ และสายสมร เฉลยกิตติ (2557) พบว่า ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมไปในทางเสื่อม ส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหา  สุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิด
ภาวะซึมเศร้า ผู้สูงอายุเกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายจากปัญหาด้านร่างกายเพราะความเสื่อม ท าให้มีความไม่สุขสบาย ส่งผล
ต่อสภาพอารมณ์ของผู้สูงอายุ ประกอบกับบทบาททางสังคมลดลง และอยู่ในภาวะพึ่งพาลูกหลาน จึงท าให้  ผู้สูงอายุ
ซึมเศร้าได้ง่าย แต่ถ้าได้การบ าบัดรักษาและการช่วยเหลือ ตลอดจนฟ้ืนฟูสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาวะที่ดีและมีความผาสุกในช่วงวัยท้ายของชีวิต  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความอยู่ดมีีสุขของผูสู้งอายุเพิ่มเตมิ 
2. ควรเพิ่มการเกบ็ตัวอย่างให้ครอบคลุมในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุร ี
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

139

ประจ าวันได้ดี ท าให้ให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีภาวะสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพิสุทธ์ิ บัวแก้ว และรติพร ถึงฝั่ง (2559) พบว่า จาการศึกษาภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุไทยและอ านาจในการท านายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ  สามารถท านายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุได้มากท่ีสุด 
โดยมีค่า สัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (β) เท่ากับ .174 รองลงมาคือการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย มาตรฐาน (β) เท่ากับ .164 โดยการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าเมื่อผู้สูงอายุมี พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่
มากขึ้นย่อมส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น อีกทั้งการดูแลสุขภาพของตนเองยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่บุคคลกระท าเพื่อสุขภาพ
ของตนเอง 
 ภาวะซึมเศร้า (Depressive disorders) คือ ภาวะท่ีบุคคลมีอาการซึมเศร้า รู้สึกหดหู่ ท้อแท้ หรือสิ้นหวัง จน
ส่งผลต่อชีวิตประจ าวัน ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะซึมเศร้ามีโอกาสที่จะมีระดับความอยู่ดีมีสุข
มาก มากกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีชัย เชสูงเนิน และปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ (2554) 
พบว่า สัดส่วนของระดับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุท่ีเป็น สมาชิกสมาคมข้าราชการบ าเหน็จบ านาญและผู้สูงอายุ จังหวัด
ขอนแก่น โดยรวมอยู่ท่ีระดับความอยู่ดีมสีุขมาก ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุข ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า และรถยนต์
ส่วนบุคคล ดังนั้น เพื่อการส่งเสริมและพัฒนา ความอยู่ดีมีสุขควรหาแนวทางในการป้องกันภาวะซึมเศร้า ที่อาจจะเกิดขึ้น
และอ านวยความสะดวกต่อเดินทางของผู้สูงอายุเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมอย่างสม่ าเสมอต่อไป  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริสา วงศ์พนารักษ์ และสายสมร เฉลยกิตติ (2557) พบว่า ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมไปในทางเสื่อม ส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหา  สุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิด
ภาวะซึมเศร้า ผู้สูงอายุเกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายจากปัญหาด้านร่างกายเพราะความเสื่อม ท าให้มีความไม่สุขสบาย ส่งผล
ต่อสภาพอารมณ์ของผู้สูงอายุ ประกอบกับบทบาททางสังคมลดลง และอยู่ในภาวะพึ่งพาลูกหลาน จึงท าให้  ผู้สูงอายุ
ซึมเศร้าได้ง่าย แต่ถ้าได้การบ าบัดรักษาและการช่วยเหลือ ตลอดจนฟ้ืนฟูสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาวะที่ดีและมีความผาสุกในช่วงวัยท้ายของชีวิต  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความอยู่ดมีีสุขของผูสู้งอายุเพิ่มเตมิ 
2. ควรเพิ่มการเกบ็ตัวอย่างให้ครอบคลุมในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุร ี
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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ความต้องการด้านตลาดแรงงานของธุรกิจการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก 
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

Labour Demands of Business English Students for Business Tourism in 
the Eastern Coast of Thailand 

ปรอยฝน วงศ์ชาวจันท์, วินิชยา วงศ์ชัย, เอื้อมพร รุ่งศิร,ิ ณัฐธยาน ์จิรสุขธันยกร   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

 
 บทคัดย่อ 
  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ สถาน
ประกอบการทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวท่ีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 
2559 ได้แก่จังหวัดจันทบุรี  ระยอง ตราด และชลบุรี  จ านวน 18 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรียงล าดับจากมากสุดดังนี้ 
คือ ด้านความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย ( X  = 4.17) รองลงมา คือ ด้านความมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่าเฉลี่ย ( X  = 4.12) ส่วนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันดับสาม คือความรู้ความสามารถในวิชาการ
หรือวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย ( X  = 4.09) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนควรเน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย เช่น การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตัวเองและสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้ 
ค าส าคัญ: ธุรกิจการท่องเที่ยว, ชายฝั่งทะเลตะวันออก, นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
Abstract 

 
 The purposes of this research were 1) to investigate the demands of labours towards the 
Business English trainee students from the Faculty of Humanities and Social Sciences, and 2) to 
study the development guidelines for teaching in Business English Department. A survey method 
was employed in this study. The data were analyzed using percentage, mean, and standard 
deviation. The subjects were 18 entrepreneurs in 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 
 

 
 

บทน า     
 ในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันแพร่หลาย เป็นภาษาใช้งานของอาเซียนและมี
บทบาทที่ส าคัญยิ่งเพราะถือเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะในด้านการค้าและธุรกิจ (อุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ  จะมีส่วนช่วยสร้าง
เสถียรภาพให้กับดุลการช าระเงินได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีบทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการน าเอา
ทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง (ประนิมม์ คันธรส. 2559) ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนของ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ได้ บัณฑิตด้านภาษาอังกฤษทีมีคุณภาพและมี
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ตามที่สงัคมคาดหวังปัจจุบันการด าเนินธุรกิจประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการ
ด าเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธี หรือ กลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดของ
องค์กรทางธุรกิจ โดยเฉพาะด้านทักษะภาษาต่างประเทศที่ยังเป็นจุดอ่อนของแรงงานไทยนั้น ที่รัฐบาลควรถือเป็น
โอกาสที่จะเร่งการพัฒนาก าลังแรงงานที่เกี่ยวข้องในสาขาท่องเที่ยวให้มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษา      
(ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์. 2557) ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน
ทางธุรกิจและการบริการ อนึ่งสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ร าไพพรรณี ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีทะเลตะวันออก จึงเป็นโอกาสที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
ท่องเที่ยว และนอกจากนี้สาขาวิชายังเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาโดยจัดให้มีการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  

ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน ตามความต้องการของ
สถานประกอบการที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ เข้ารับการฝึกงาน เพื่อน าผลวิจัยมาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการฝึกงาน ซึ่งจะมีผล
ต่อการตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในรุ่นต่อไป และยังส่งผลต่องานอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่จะได้
บุคลากรที่มีคุณภาพอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก       

ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกงานในปีการศึกษา 2559 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 4 แห่ง ระยอง 3 แห่ง ตราด 
6 แห่ง และชลบุรี 5 แห่ง จ านวนทั้งสิ้น 18 แห่ง 

2. ระยะเวลาที่ศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560    
                                                                     

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 
บุคลากรในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องพิจารณาจากลักษณะของการปฏิบัติที่ของลูกจ้าง มี 10 ข้อ คือ 

(จ าเนียร  จวงตระกูล, 2542 อ้างใน กฤตยา  ฐานุวรภัทร์, 2555: 13-14 ) 
1. มีความขยันหมั่นเพียรดี เป็นคนลงมือท าบากบั่นพากเพียรในการท างานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย    

ตรงต่อเวลา ท างานบรรลุเป้าหมายเป็นท่ียอมรับของนายจ้าง 
2. สร้างผลงานมีคุณภาพ เป็นคนที่ท างานส าเร็จตรงตามเกณฑ์ที่องค์กรตั้งไว้ และท างานได้ถูกต้อ ง       

ไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด และมีการตรวจสอบผลงานท่ีท าอยู่เสมอ 
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน นายจ้าง และองค์กร เป็นผู้ที่นายจ้าง

ไว้วางใจท่ีให้รับผิดชอบงานและแก้ไขข้อผิดพลาดในการท างานได้ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

141

 
 

บทน า     
 ในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันแพร่หลาย เป็นภาษาใช้งานของอาเซียนและมี
บทบาทที่ส าคัญยิ่งเพราะถือเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะในด้านการค้าและธุรกิจ (อุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ  จะมีส่วนช่วยสร้าง
เสถียรภาพให้กับดุลการช าระเงินได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีบทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการน าเอา
ทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง (ประนิมม์ คันธรส. 2559) ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนของ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ได้ บัณฑิตด้านภาษาอังกฤษทีมีคุณภาพและมี
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ตามที่สงัคมคาดหวังปัจจุบันการด าเนินธุรกิจประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการ
ด าเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธี หรือ กลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดของ
องค์กรทางธุรกิจ โดยเฉพาะด้านทักษะภาษาต่างประเทศที่ยังเป็นจุดอ่อนของแรงงานไทยนั้น ที่รัฐบาลควรถือเป็น
โอกาสที่จะเร่งการพัฒนาก าลังแรงงานที่เกี่ยวข้องในสาขาท่องเที่ยวให้มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษา      
(ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์. 2557) ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน
ทางธุรกิจและการบริการ อนึ่งสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ร าไพพรรณี ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีทะเลตะวันออก จึงเป็นโอกาสที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
ท่องเที่ยว และนอกจากนี้สาขาวิชายังเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาโดยจัดให้มีการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  

ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงาน ตามความต้องการของ
สถานประกอบการที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ เข้ารับการฝึกงาน เพื่อน าผลวิจัยมาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการฝึกงาน ซึ่งจะมีผล
ต่อการตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในรุ่นต่อไป และยังส่งผลต่องานอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่จะได้
บุคลากรที่มีคุณภาพอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก       

ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกงานในปีการศึกษา 2559 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 4 แห่ง ระยอง 3 แห่ง ตราด 
6 แห่ง และชลบุรี 5 แห่ง จ านวนทั้งสิ้น 18 แห่ง 

2. ระยะเวลาที่ศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560    
                                                                     

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ 
บุคลากรในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องพิจารณาจากลักษณะของการปฏิบัติที่ของลูกจ้าง มี 10 ข้อ คือ 

(จ าเนียร  จวงตระกูล, 2542 อ้างใน กฤตยา  ฐานุวรภัทร์, 2555: 13-14 ) 
1. มีความขยันหมั่นเพียรดี เป็นคนลงมือท าบากบั่นพากเพียรในการท างานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย    

ตรงต่อเวลา ท างานบรรลุเป้าหมายเป็นท่ียอมรับของนายจ้าง 
2. สร้างผลงานมีคุณภาพ เป็นคนที่ท างานส าเร็จตรงตามเกณฑ์ที่องค์กรตั้งไว้ และท างานได้ถูกต้อ ง       

ไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด และมีการตรวจสอบผลงานท่ีท าอยู่เสมอ 
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน นายจ้าง และองค์กร เป็นผู้ที่นายจ้าง

ไว้วางใจท่ีให้รับผิดชอบงานและแก้ไขข้อผิดพลาดในการท างานได้ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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4. มีความรู้ เป็นคนที่เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายรู้วิธีการท างาน ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ท า
เพิ่มเติมพร้อมท่ีจะเข้าไปถามผู้รู้เมื่อไม่เข้าใจ 

5. มีความสามารถในการเรียนรู้งานเป็นอย่างดี ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี 
ศึกษาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงใช้กับการท างานอยู่ตลอดเวลา 

6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจและมุมานะ สามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับการที่ท าได้อย่าง
มั่นใจ 

7. มีสามัญส านึก มีดุลยพินิจ ไหวพริบ ท าสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว 
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักกาลเทศะ อารมณ์ดี มารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน วางตัวได้เหมาะสม เข้ากับ

นายจ้างและเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
9. ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นกลุ่ม สามารถติดต่อประสานงานเพื่อให้ความร่วมมือกับผู้อื่นได้ดี 

ยอมรับความเห็นของเพื่อนร่วมงาน นายจ้าง ลูกค้าได้ 
10. มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร เป็นคนมองสิ่งต่างๆ ในแง่บวก ซึ่งจะน าไปสู่การท างานท่ีดี 
 

มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพส าหรับการท่องเที่ยวอาเซียน  
ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ (2557) กล่าวว่า มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพส าหรับการท่องเที่ยว อาเซียน 

สาขาธุรกิจโรงแรม (4 แผนก 23 ต าแหน่งงาน) ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competencies) สมรรถนะ
ทั่วไป (Generic Competencies) และ สมรรถนะ หน้าที่ (Functional Competencies) ของแต่ละต าแหน่งงาน 
ที่ต้องใช้ร่วมกันในกลุ่มอาเซียน ผู้ที่ส าเร็จ การศึกษา และ ผู้ที่จะท างานในสายวิชาชีพการโรงแรมในแต่ละต าแหน่ง
งาน จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน สมรรถนะร่วมวิชาชีพ การท่องเท่ียวอาเซียน สามารถไปประกอบอาชีพได้ใน
กลุ่ม ประเทศอาเซียนทุกประเทศ  

สมรรถนะหลัก Core Competencies ที่ทุก ต าแหน่งงานต้องมี 5 ข้อ คือ  
 1. การท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน และลูกค้าอย่างมี ประสิทธิภาพ  
 2. การท างานในสภาพสังคมที่หลากหลายได้  
 3. การด าเนินตามสุขอนามัยในท่ีท างาน และ ระเบียบความปลอดภัย  
 4. การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติต้านสุขลักษณะ สถานท่ี  
 5. การรักษา และคงความรู้อุตสาหกรรมบริการ  
 สมรรถนะทั่วไป Generic Competencies ที่ทุก ต าแหน่งงานต้องมี 6 ข้อ คือ  
 1. การสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. การปฏิบัติงานท่ัวไป  
 3. การใช้เครื่องมือทางธุรกิจ และเทคโนโลยีทั่วไป  
 4. การส่งเสริมการบริการสินค้า และการต้อนรับ  
 5. การจัดการ และแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถาน การณ์ต่างๆ  
 6. การสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบัติการพื้นฐาน 
 
คุณภาพการบริการ 
 หลักส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการบรกิารในอุตสาหกรรมบริการ มี 10 ประการ (พาราสุรามาน ซีแทมล
และเบอร์รี่, 2546 อ้างใน ศุภลักษณ์ สุริยะ, 2556: 48) ดังนี ้
 1) การฟัง (Listening) การท าความเข้า ใจว่าความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยการศึกษาศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ทั้งของลูกค้าและของผู้ผลิตเอง 
 2) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความน่าเช่ือถือถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ และควรจะค านึงเป็นสิ่งแรกใน
องค์ประกอบของคุณภาพการศึกษา 
 3) การให้บริการขั้นพื้นฐาน (Basic Service) ผู้ให้บริการต้องส่งมอบการบริการขั้นพื้นฐานแก่ลูกค้า เช่น
การรักษาค ามั่นสัญญา                                                                                                     

 
 

 4) การออกแบบการบริการ (Service Design) การส่งมอบการบริการที่มีคุณค่ามากที่สุดแก่ลูกค้า ต้อง
อาศัยการพัฒนาและการออกแบบการบริการแบบองค์รวมทั้งระบบควบคู่ไปกับมีการจัดการที่ดีด้วย                
 5) การแก้ไขปัญหา (Recovery) เมื่อลูกค้าประสบปัญหาในการเข้ารับการบริการ ผู้ให้บริการต้องยินดีรับ
ฟังข้อร้องเรียนของลูกค้า และท าการแก้ไขให้เร็วที่สุด และน าปัญหาเหล่านั้นมาท าการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น  
 6) การสร้างความประหลาดใจให้กับลูกค้า (Surprising Customer) ถึงแม้ว่าความน่าเช่ือถือจะเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุดขององค์ประกอบคุณภาพการบริการ แต่ในการตอบสนองความต้องการลูกค้ายังมีองค์ประกอบด้านอื่นๆ
อีก เช่นการให้ค ามั่นสัญญา การตอบสนอง และการดูแลเอาใจใส่                                                 
 7) การปฏิบัติอย่างเสมอภาค (Fair Play) ผู้ให้บริการต้องให้การบริการแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันทุกคน 
โดยแสดงความเสมอภาคทั้งต่อลูกค้าและพนักงาน                                                                                    
 8) การท างานเป็นทีม (Teamwork) การสร้างทีมงานในการส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า                                        
 9) การวิจัยพนักงาน (Employee Research) การท าการวิจัยโดยใช้แหล่งข้อมูลจากพนักงานให้บริการ
โดยตรงว่าระหว่างท างานประสบปัญหาในการบริการอย่างไร และมีการปรึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงการ
บริการให้ดีขึ้นร่วมกัน 
 10) ผู้น าที่เป็นผู้รับใช้ (Servant Leadership) การบริการที่มีคุณภาพมาจากความสามารถในการสร้าง
แรงบันดาลใจในการท างานของพนักงานจากผู้น าองค์กร โดยจะต้องเป็นผู้น าที่คอยกระตุ้นให้พนักงานแสดง
ความสามารถท่ีดีของตนออกมา มีการให้การแนะน าช้ีแนะแนวทางในการท างาน รวมถึงคอยให้ก าลังใจและดูแล
พนักงาน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการด้านตลาดแรงงานของธุรกิจการท่องเที่ยวชายฝั่ งทะเล
ตะวันออกของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษา แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ท (Likert Five Rating 
Scale) สอบถามเกี่ยวกับความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้  
1. บันทึกเสนอคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เพื่อขอหนังสือถึง

สถานประกอบการภาคธุรกิจบริการ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่าง 

2. ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับสถานประกอบการภาคธุรกิจท่องเท่ียวในจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
ตราด และชลบุรี 

3. จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วน าไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้                                                               

 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิปริมาณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ 
X และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อวิเคราะห์ถึงคณุลักษณะของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ                                                                                                 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการจัดหมวดหมู่เชิงเนื้อหา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยใช้กรอบเนื้อหาในการวิเคราะหต์ามคณุลกัษณะของ
นักศึกษาแต่ละด้าน ได้แก ่ความรูค้วามสามารถในวิชาการหรือวิชาชีพ ด้านมีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านความมคีุณธรรมจริยธรรม 



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

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 4) การออกแบบการบริการ (Service Design) การส่งมอบการบริการที่มีคุณค่ามากที่สุดแก่ลูกค้า ต้อง
อาศัยการพัฒนาและการออกแบบการบริการแบบองค์รวมทั้งระบบควบคู่ไปกับมีการจัดการที่ดีด้วย                
 5) การแก้ไขปัญหา (Recovery) เมื่อลูกค้าประสบปัญหาในการเข้ารับการบริการ ผู้ให้บริการต้องยินดีรับ
ฟังข้อร้องเรียนของลูกค้า และท าการแก้ไขให้เร็วที่สุด และน าปัญหาเหล่านั้นมาท าการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น  
 6) การสร้างความประหลาดใจให้กับลูกค้า (Surprising Customer) ถึงแม้ว่าความน่าเช่ือถือจะเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุดขององค์ประกอบคุณภาพการบริการ แต่ในการตอบสนองความต้องการลูกค้ายังมีองค์ประกอบด้านอื่นๆ
อีก เช่นการให้ค ามั่นสัญญา การตอบสนอง และการดูแลเอาใจใส่                                                 
 7) การปฏิบัติอย่างเสมอภาค (Fair Play) ผู้ให้บริการต้องให้การบริการแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันทุกคน 
โดยแสดงความเสมอภาคทั้งต่อลูกค้าและพนักงาน                                                                                    
 8) การท างานเป็นทีม (Teamwork) การสร้างทีมงานในการส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า                                        
 9) การวิจัยพนักงาน (Employee Research) การท าการวิจัยโดยใช้แหล่งข้อมูลจากพนักงานให้บริการ
โดยตรงว่าระหว่างท างานประสบปัญหาในการบริการอย่างไร และมีการปรึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงการ
บริการให้ดีขึ้นร่วมกัน 
 10) ผู้น าที่เป็นผู้รับใช้ (Servant Leadership) การบริการที่มีคุณภาพมาจากความสามารถในการสร้าง
แรงบันดาลใจในการท างานของพนักงานจากผู้น าองค์กร โดยจะต้องเป็นผู้น าที่คอยกระตุ้นให้พนักงานแสดง
ความสามารถที่ดีของตนออกมา มีการให้การแนะน าช้ีแนะแนวทางในการท างาน รวมถึงคอยให้ก าลังใจและดูแล
พนักงาน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการด้านตลาดแรงงานของธุรกิจการท่องเที่ยวชายฝั่ งทะเล
ตะวันออกของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษา แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ท (Likert Five Rating 
Scale) สอบถามเกี่ยวกับความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้  
1. บันทึกเสนอคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เพื่อขอหนังสือถึง

สถานประกอบการภาคธุรกิจบริการ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่าง 

2. ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับสถานประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
ตราด และชลบุรี 

3. จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วน าไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้                                                               

 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิปริมาณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ 
X และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อวิเคราะห์ถึงคณุลักษณะของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ                                                                                                 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการจัดหมวดหมู่เชิงเนื้อหา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยใช้กรอบเนื้อหาในการวิเคราะหต์ามคณุลกัษณะของ
นักศึกษาแต่ละด้าน ได้แก ่ความรูค้วามสามารถในวิชาการหรือวิชาชีพ ด้านมีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านความมคีุณธรรมจริยธรรม 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

144

 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาความต้องการด้านตลาดแรงงานของธุรกิจการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออกของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี สรุปได้ดังนี ้ 
  1. คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านความ
รับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย ( X  = 4.17) 2) ด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ย ( X  = 
4.12) และ 3) ด้านความรู้ความสามารถในวิชาการหรือวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย ( X  = 4.09) 
 2. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรีและระยอง ได้แก่ 1) ควรมีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการท างานร่วมกับบุคคลที่
นักศึกษาไปปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เนื่องจากนักศึกษาฝึกงานยังขาดความเข้าใจบทบาทของตัวเองในการ
ปฏิบัติตนเหมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการคนหนึ่ง  ซึ่งสอดคล้องกับ ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ (2557) ได้
ศึกษาการเตรียมความพร้อมแรงงานด้านการท่องเที่ยวของไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้
กล่าวว่า สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ในส่วนของวิชาชีพส าหรับการท่องเที่ยว อาเซียน สาขาธุรกิจ
โรงแรม ที่ทุกต าแหน่งงานต้องมี ได้แก่ การท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน และลูกค้าอย่างมี ประสิทธิภาพ 2) การพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานส านักงาน ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชลบุรี และตราด เป็นพื้นที่ที่มี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก พบว่าควรมีแนวทางการปรับปรุงจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 1) ควร
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 2) ควรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 3) ควรมีทักษะด้านจิตวิทยาในการบริการ ซึ่ง 
การบริการ และการเอาใจใส่ลูกค้าถือเป็นหลักส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมบริการ 
(พาราสุรามาน ซีแทมลและเบอร์รี่, 2546 อ้างใน ศุภลักษณ์ สุริยะ, 2556: 48) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เมษ รอบรู้ และลักษณพันธ์ บ ารุงรัตนกุล (2558) ที่พบว่า บุคลากรควรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรมีการวางตัวอย่าง
เหมาะสม มีความคิดแง่บวก มีความเป็นผู้ใหญ่ รู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลและมีจิตใจการรัก  
การบริการ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจให้ทันสมัย สอดรับกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของสถานประกอบการ 

2. ควรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง 
3. ควรส่งเสริมทักษะการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร 
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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การจัดการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรคใ์นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวฒันธรรม 
ตําบลตะปอน อําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุรี1 

Creativity Tourism Management for Agricultural Tourism Route on 
Cultural Based: A Case Study of Ta-pon Subdistrict, 

Khlung District, Chanthaburi Province  
คมพล สุวรรณกฏู และคณะ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 

 บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพของแหล่งท่องเที่ยว 2) ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว และ 3) รูปแบบ   
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม ตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ จํานวน 12 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้นําชุมชน       
ผู้ให้บริการ และนักท่องเที่ยว ข้อมูลที่ได้นํามาจําแนกหมวดหมู่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยหลักตรรกะเทียบเคียงแนวคิดทฤษฎี
ควบคู่กับบริบท ผลการศึกษา พบว่า สภาพของแหล่งท่องเที่ยว เป็นชุมชนเกษตรกรรม แบบเกษตรผสมผสาน เลี้ยงสัตว์     
ทําสวนผลไม้ ทํานา เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เช่น การชักเย่อเกวียนพระบาท       
การเทศน์มหาชาติ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น สําหรับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว มีการนําแปลง
เกษตรและวิถีชีวิตของชาวบ้านมาเป็นทุนในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว มีการแบ่งหน้าที่ ร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการพัฒนากิจกรรม มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับชาวบ้านตามความถนัดผ่านประเพณีวัฒนธรรม มีมัคคุเทศก์ในการให้ความรู้กับ
นักท่องเที่ยว ในส่วนของรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม 
สามารถนําเสนอวิถีชีวิต ความเป็นชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และสัมผัส เน้นการใช้ชิวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เรียนรู้ที่จะ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติผ่านการทํากิจกรรมการเที่ยวชมสถานที่ การบอกเล่า และการแลกเปลี่ยนความรู้
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ปัญหาอุปสรรค ยังเป็นการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบเฉพาะกลุ่มทําให้ขาดความร่วมมือกับคน
ในชุมชน คนในชุมชนจึงไม่ค่อยเห็นถึงประโยชน์และไม่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม ภาครัฐยังไม่ให้การสนับสนุนเท่าที่ควร                
มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากเพียงบางช่วง แต่ในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมในการ
ทํากิจกรรม และต้อนรับนักท่องเที่ยว  
คําสําคัญ : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม  
 

 Abstract 
 

 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 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย เรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม 
ตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี” โดย คมพล สุวรรณกูฏ มีนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ในรายวิชา ระเบียบ  
วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบ้ืองต้น เป็นคณะทํางานวิจัย ประกอบด้วย ธนกฤต บรรจง ธนธรณ์  วิรุญญะ ธนพล เจริญมรรค                        
นาคทิพย์ ทองธรรมชาติ นุชนาฏ หาญณรงค์ พนิดา จันทาคํา ยุลาวัลย์ วงษ์สวัสด์ิ วารุณี ผลพฤกษา โสภิดา อินหล้า และขจีพร พุ่มสุข 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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 The results showed that 1) the figure of tourist attraction is an ancient agricultural community 
(integrated farming system); which has unique tradition and culture, primitive painting sculpture and 
architecture, 2) in the potential of tourist attraction, they bring agricultural areas and ways of life to be 
the capital for tourism management, and for 3) the tourism activities arrangement, they have preparation 
meeting for visitors greeting, staff assignment and brain storming for activities development. The tourists 
are available to participate in community’s way of life. The creativity tourism management style on 
cultural based will present community’s way of life for tourists’ acknowledge to natural conservation by 
the activities, sight-seeing and cultural showing. obstacles however, there are two 1) agricultural tourism 
management is operated by specific group, unparticipated by the majority of community, so the people 
do not know about benefit and are uninterested to participate in activities, and 2) government does not 
support as much for tourist persuading.        
Keywords : Creativity Tourism, Agricultural Tourism Route on Cultural Based 
 
บทนํา 
 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 ได้นําแนวคิดการพัฒนาใหม่ ๆ ที่เอ้ือต่อการนําทรัพยากร จุดเด่น
ของแต่ละท้องที่มาใช้ในการจัดการท่องเที่ยวในแบบที่สร้างความดึงดูดน่าสนใจ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม
ให้มีความเจริญเติบโต อีกทั้งพื้นฐานของประเทศไทยที่มีการทําการเกษตรเป็นรากฐานเดิม การผลิตในขั้นปฐมภูมิ เกิดเป็นการ
ผลิตสินค้าและบริการที่ดัดแปลงให้เหมาะกับท้องถิ่น ความสามรถในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีที่สอดคล้องกันเข้ากับ
การเกษตร นํามาซ่ึงรายได้ให้กับประชาชน และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน ภาคตะวันออก มีความโดดเด่นในทางพื้นที่   
ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การทําการเกษตรและมีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม ทั้งด้วยภูมิประเทศที่มีทั้งชายฝ่ัง
ทะเลและภูเขา จึงมากมายด้วยสถานที่ท่องเที่ยว ตะปอน เป็นตําบลหนึ่งในอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีศักยภาพในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยเชื่อมโยงการเรียนรู้และเข้าใจในทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร อันเกิดจากวิถีชีวิต   
ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น เชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เป็นการท่องเที่ยวเรียนรู้และเข้าใจในทรัพยากร   
ซ่ึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในด้านวิถีชีวิต (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556: 63) เนื่องจากมีสังคมแบบเครือญาติ 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทําสวนผลไม้ที่หลากหลาย มากมายด้วยวัฒนธรรมอันเกิดมาจากความเช่ือความศรัทธาใน 
พุทธศาสนา ความเชื่อในรอยพระพุทธบาท อันเกิดเป็นประเพณีชักเย่อเกวียนพระบาท มีการทําบุญเทศมหาชาติทรงเครื่อง   
มีแหล่งต้นทุนทางวัฒนธรรม เช่น โบสถ์วัดตะปอนน้อย พระพุทธรูปเก่าแก่วัดตะปอนใหญ่ ทําให้ได้รับเลือกเป็นต้นแบบในการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากเกษตรจังหวัดเป็นอย่างดี จึงมีความ
เหมาะสมที่จะบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ อันจะนําไปสู่
การเสริมสร้างพัฒนาที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในฐานะที่เป็นที่สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  
จึงสนใจศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสภาพของแหลง่ท่องเที่ยวที่ปรากฏในชุมชน ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวของคนในชุมชน รวมถึง 
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรมดั้งเดิม ให้สามารถสืบทอดและ
คงความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างต่อเนื่องย่ังยืนต่อไป    
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม  
 2. เพ่ือศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม  
 3. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
 ดําเนินการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และการศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participatory 
Observation)  และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key-informant) ประกอบด้วย กลุ่ม
ผู้นําชุมชน ผู้ให้บริการ และนักท่องเที่ยว โดยทําการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งส้ิน 12 คน ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า 
และนําข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ไปในใช้ประกอบการวิเคราะห์ในภาพรวมของการศึกษา (Holistic Approach) จัดหมวดหมู่ 
วิเคราะห์เนื้อหา โดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียงแนวคิดควบคู่กับบริบทพื้นฐานของชุมชน 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยทําการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวความคิดที่เก่ียวข้องแล้ว
นํามากําหนดเป็นแนวคิดนําที่ใช้ในการศึกษา (Core Concept) ดงัปรากฏรายละเอียดในภาพที่ 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
-การท่องเที่ยวท่ีมีกจิกรรม
การเกษตรเป็นทรัพยากร
ท่องเท่ียวหลัก 
-การท่องเที่ยวท่ีมุ่งเน้นทางดา้น
การเรียนรู้วิถเีกษตรกรรมของ
ชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของนักท่องเท่ียวในการ
ดําเนินกิจกรรม 
-เป็นการเดินทางทอ่งเท่ียวไปยัง
พื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร 
วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์ม
ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง 

ศักยภาพการจัดการท่องเท่ียว  
เชิงเกษตร                 

-ผู้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว 
-ความเขา้ใจพ้ืนฐานของบุคลากร
ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
-นําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่มาทําให้
เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ต่อ
ชุมชน และตัวเกษตรกร 
-ปัจจัยท่ีมีความจาํเป็นต่อการ
จัดรูปแบบการท่องเที่ยว 
-กิจกรรมหลักด้านการเกษตรที่
สามารถดึงดูดและเป็นท่ีน่าสนใจ
ของนักท่องเท่ียว โดยมีการบริการ
จัดไว้ให้รองรับเพ่ือสนองตอบตาม
มาตรฐานความต้องการของ
นักท่องเท่ียวให้ได้รับความรูแ้ละ
ความเพลิดเพลิน 
 

รูปแบบการท่องเท่ียว 
CBT (Community Based 

Tourism) 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-ศึกษาดูงาน 
-จิตอาสาเพิ่มเติม 

การจัดการท่องเท่ียว       
โดยชุมชุน 

- ชุมชนเป็นเจ้าของ 
- มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
และกําหนดทิศทาง   
-ส่งเสริมความภาคภูมิใจของ
ตนเอง 
-ยกระดับคุณภาพชีวิต   
- มีความย่ังยืนทางด้าน
สิ่งแวดล้อม  
-คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น   
ก่อให้เกิดการเรียนรูร้ะหวา่ง
คนต่างวัฒนธรรม  
-เคารพในวัฒนธรรมที่
แตกต่างและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์                           
-เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ของท้องถิ่น 
-มีการกระจายรายได้สู่
สาธารณะประโยชน์ของ
ชุมชน 
 

การท่องเที่ยว       
เชิงสร้างสรรค ์

-ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรูแ้ละ
เขา้ใจในบริบทของชุมชน
อย่างแทจ้รงิ 
-ให้นักท่องเที่ยวได้ลองสัมผัส
การใช้ชีวิตแบบพ้ืนบ้านที่เป็น
เอกลักษณ์ของคนในชุมชน 
-นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติจริงในการสรา้ง
หรือพัฒนาผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ด้วย
ตนเอง 

การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
-เป็นการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่
หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่
สําคัญทางประวัติศาสตรแ์ละ
วัฒนธรรม มีการบอกเล่า

เรื่องราวในการพัฒนาทางสังคม
และมนุษย์ผ่านทาง

ประวัติศาสตร ์
-การท่องเที่ยวเพ่ือชมหรือสัมผัส
ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ได้แก่ 

สถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาษาและ

วรรณกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์
และดนตรรีวมทั้งงานเทศกาล 

-เป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
และวฒันธรรมผ่านการเดินทาง
ท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่
เน้นการพัฒนาด้านภูมิปัญญา

สร้างสรรค์ เคารพต่อสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และวิถีชีวิต

ผู้คน 

ศักยภาพในการจัดการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 

-มีการรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับ
ความสําคัญ คุณคา่ประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมาของทรพัยากร
วัฒนธรรมในแหล่งท่องเท่ียวนั้น 
เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักท่องเท่ียว 
-ชุมชนท้องถิ่นเขา้มามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรของ
ตน 
-ความรู้ความเข้าใจของชุมชนใน
การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
-ปัจจัยท่ีสําคญัในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 
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จังหวัดสุรินทร 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 
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(อาคาร 36) 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
 ดําเนินการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และการศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participatory 
Observation)  และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key-informant) ประกอบด้วย กลุ่ม
ผู้นําชุมชน ผู้ให้บริการ และนักท่องเที่ยว โดยทําการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งส้ิน 12 คน ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า 
และนําข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ไปในใช้ประกอบการวิเคราะห์ในภาพรวมของการศึกษา (Holistic Approach) จัดหมวดหมู่ 
วิเคราะห์เนื้อหา โดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียงแนวคิดควบคู่กับบริบทพื้นฐานของชุมชน 

ทั้งน้ี ผู้วิจัยทําการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวความคิดที่เก่ียวข้องแล้ว
นํามากําหนดเป็นแนวคิดนําที่ใช้ในการศึกษา (Core Concept) ดงัปรากฏรายละเอียดในภาพที่ 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
-การท่องเที่ยวท่ีมีกจิกรรม
การเกษตรเป็นทรัพยากร
ท่องเท่ียวหลัก 
-การท่องเที่ยวท่ีมุ่งเน้นทางดา้น
การเรียนรู้วิถเีกษตรกรรมของ
ชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของนักท่องเท่ียวในการ
ดําเนินกิจกรรม 
-เป็นการเดินทางทอ่งเท่ียวไปยัง
พื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร 
วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์ม
ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง 

ศักยภาพการจัดการท่องเท่ียว  
เชิงเกษตร                 

-ผู้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว 
-ความเขา้ใจพ้ืนฐานของบุคลากร
ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
-นําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่มาทําให้
เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ต่อ
ชุมชน และตัวเกษตรกร 
-ปัจจัยท่ีมีความจาํเป็นต่อการ
จัดรูปแบบการท่องเที่ยว 
-กิจกรรมหลักด้านการเกษตรที่
สามารถดึงดูดและเป็นท่ีน่าสนใจ
ของนักท่องเท่ียว โดยมีการบริการ
จัดไว้ให้รองรับเพ่ือสนองตอบตาม
มาตรฐานความต้องการของ
นักท่องเท่ียวให้ได้รับความรูแ้ละ
ความเพลิดเพลิน 
 

รูปแบบการท่องเท่ียว 
CBT (Community Based 

Tourism) 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-ศึกษาดูงาน 
-จิตอาสาเพิ่มเติม 

การจัดการท่องเท่ียว       
โดยชุมชุน 

- ชุมชนเป็นเจ้าของ 
- มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
และกําหนดทิศทาง   
-ส่งเสริมความภาคภูมิใจของ
ตนเอง 
-ยกระดับคุณภาพชีวิต   
- มีความยั่งยืนทางด้าน
สิ่งแวดล้อม  
-คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น   
ก่อให้เกิดการเรียนรูร้ะหวา่ง
คนต่างวัฒนธรรม  
-เคารพในวัฒนธรรมที่
แตกต่างและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์                           
-เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ของท้องถิ่น 
-มีการกระจายรายได้สู่
สาธารณะประโยชน์ของ
ชุมชน 
 

การท่องเที่ยว       
เชิงสร้างสรรค ์

-ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรูแ้ละ
เขา้ใจในบริบทของชุมชน
อย่างแทจ้รงิ 
-ให้นักท่องเที่ยวได้ลองสัมผัส
การใช้ชีวิตแบบพ้ืนบ้านที่เป็น
เอกลักษณ์ของคนในชุมชน 
-นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติจริงในการสรา้ง
หรือพัฒนาผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ด้วย
ตนเอง 

การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
-เป็นการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่
หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่
สําคัญทางประวัติศาสตรแ์ละ
วัฒนธรรม มีการบอกเล่า

เรื่องราวในการพัฒนาทางสังคม
และมนุษย์ผ่านทาง

ประวัติศาสตร ์
-การท่องเที่ยวเพ่ือชมหรือสัมผัส
ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ได้แก่ 

สถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาษาและ

วรรณกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์
และดนตรรีวมทั้งงานเทศกาล 

-เป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
และวฒันธรรมผ่านการเดินทาง
ท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่
เน้นการพัฒนาด้านภูมิปัญญา

สร้างสรรค์ เคารพต่อสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และวิถีชีวิต

ผู้คน 

ศักยภาพในการจัดการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 

-มีการรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับ
ความสําคัญ คุณคา่ประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมาของทรพัยากร
วัฒนธรรมในแหล่งท่องเท่ียวนั้น 
เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักท่องเท่ียว 
-ชุมชนท้องถิ่นเขา้มามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรของ
ตน 
-ความรู้ความเข้าใจของชุมชนใน
การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
-ปัจจัยท่ีสําคญัในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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ของท้องถิ่น 
-มีการกระจายรายได้สู่
สาธารณะประโยชน์ของ
ชุมชน 
 

การท่องเที่ยว       
เชิงสร้างสรรค ์

-ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรูแ้ละ
เขา้ใจในบริบทของชุมชน
อย่างแทจ้รงิ 
-ให้นักท่องเที่ยวได้ลองสัมผัส
การใช้ชีวิตแบบพ้ืนบ้านที่เป็น
เอกลักษณ์ของคนในชุมชน 
-นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติจริงในการสรา้ง
หรือพัฒนาผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ด้วย
ตนเอง 

การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
-เป็นการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่
หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่
สําคัญทางประวัติศาสตรแ์ละ
วัฒนธรรม มีการบอกเล่า

เรื่องราวในการพัฒนาทางสังคม
และมนุษย์ผ่านทาง

ประวัติศาสตร ์
-การท่องเที่ยวเพ่ือชมหรือสัมผัส
ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ได้แก่ 

สถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาษาและ

วรรณกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์
และดนตรรีวมทั้งงานเทศกาล 

-เป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
และวฒันธรรมผ่านการเดินทาง
ท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่
เน้นการพัฒนาด้านภูมิปัญญา

สร้างสรรค์ เคารพต่อส่ิงแวดล้อม 
วัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และวิถีชีวิต

ผู้คน 

ศักยภาพในการจัดการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 

-มีการรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับ
ความสําคัญ คุณคา่ประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมาของทรพัยากร
วัฒนธรรมในแหล่งท่องเท่ียวนั้น 
เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักท่องเท่ียว 
-ชุมชนท้องถิ่นเขา้มามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรของ
ตน 
-ความรู้ความเข้าใจของชุมชนใน
การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
-ปัจจัยท่ีสําคญัในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 

 
 
ภาพท่ี 1 แสดงแนวคิดนําที่ใช้ในการศึกษา 
ที่มา : (พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2559) 
 
ผลการวิจัย 
 สภาพของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และ
ทดลองทํา มากที่สุด (ร้อยละ 66.67) รองลงมาเป็นการศึกษารูปแบบการทําการเกษตร (ร้อยละ 58.33) การนําทรัพยากร
ทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 58.33) โดยเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน (ร้อยละ 50.00) 
และมีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวตะปอน (ร้อยละ 41.67) ตามลําดับ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
มีประเพณีชักเย่อเกวียนพระบาทและเทศน์มหาชาติ ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ มากที่สุด (ร้อยละ 66.67) รองลงมา 
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของคนในชุมชน (ร้อยละ 66.67) เมื่อเข้ามาชมก็จะได้สัมผัสกับศิลปะ
ท้องถ่ิน จิตรกรรมฝาผนัง งานประติมากรรม รวมถึงเทศกาลประจําปี (ร้อยละ 41.67) รวมถึงการเข้ามาเที่ยวชม
สถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในชุมชน (ร้อยละ 41.67) ตามลําดับ 
 ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มเกษตรมีการประชุมสมาชิกเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว มาก
ที่สุด (ร้อยละ 66.67) รองลงมา มีมัคคุเทศน์คอยให้บริการด้านข้อมูล (ร้อยละ 50.00) มีการใช้แปลงเกษตร เป็นทุนในการ
จัดการท่องเที่ยว (คิดเป็นร้อยละ 50.00) มีการแบ่งส่วนกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และรับชมแตกต่างกันออกไป   
(ร้อยละ 25.00) มีการนําผลผลิตที่มีในชุมชนมาบริการนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 25.00) คนในชุมชนเป็นคนจัดกิจกรรมท่องเที่ยว 
ผลผลิตก็เอามาจากสวนของคนในชุมชนเอง (ร้อยละ 16.67) คนในชุมชนที่ไม่ได้เปิดสวนให้เข้าชม แต่มีผลไม้เล็กน้อยหรือมีผัก 
ก็ได้นําเข้าไปร่วมกับกลุ่มในการจัดบริการได้ (ร้อยละ 16.67) ตามลําดับ ส่วนศักยภาพความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
คนในชุมชนนําเสนอรูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนเอง มากที่สุด (ร้อยละ 75.00) รองลงมา เมื่อมีงานบุญประเพณีชาวบ้านก็จะ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ (ร้อยละ 66.67) ทั้งในเรื่องการทํานุบํารุงศาสนา กิจกรรมของทาง อบต. ชาวบ้านจะ
ร่วมกันจัดสรรดูแลวัฒนธรรมของตน (ร้อยละ 50.00) อีกทั้งมีมัคคุเทศน์คอยให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว พาเที่ยวชม
ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน (ร้อยละ 41.67) นักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาดูงาน หรือเที่ยวชมก็จะได้รับความเพลิดเพลิน ได้เข้า
มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับวิถีความเป็นชาวตะปอนจริง ๆ (ร้อยละ 16.67) ตามลําดับ 
 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม พบว่า มีการจัด
สถานที่ให้บริการข้อมูล จัดแสดงวิถีชีวิตของความเป็นตะปอน มีโฮมสเตย์ มีมัคคุเทศก์ไว้บริการให้แก่นักท่องเที่ยว โดยใน
กระบวนการจัดการ จะมีการประชุมกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกได้เสนอแนวคิด มากที่สุด (ร้อยละ 83.33) รองลงมา คนในชุมชนจะ
ร่วมด้วยช่วยกัน มีการแบ่งหน้าที่กันทํางาน เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว (ร้อยละ 75.00) มีการช่วยกันดูแลทรัพยากร 
ส่ิงแวดล้อมของส่วนรวม และพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยืนยาว และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน (ร้อยละ 
75.00) จัดให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาทําความเข้าใจถึงความเป็นตะปอน ความเป็นมาของชุมชนว่ามีวิถีชีวิต มีการทํามาหากิน
อย่างไร มีวัฒนธรรมและประเพณีรูปแบบไหน (ร้อยละ 75.00) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างนักท่องเที่ยว
กับชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการทําการเกษตร การทําสวน การเลีย้งสัตว์ รวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมก็ไม่ปิดกั้นกับนักท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 58.33) มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมและประเพณีของตําบล เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการทํากิจกรรม (ร้อยละ 33.33) อีกทั้งในการทําไร่ ทําสวน ยังมีการจัดสวนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสวนผสมผสาน สวน
เชิงเดี่ยว (ร้อยละ 16.66) ตามลําดับ ปัญหาอุปสรรค พบว่า  ชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และวัฒนธรรม มากที่สุด (ร้อยละ 75.00) รองลงมาขาดการสนับสนุนโดยตรงจากหน่วยงานท้องถิ่น (ร้อยละ 58.33)        
ขาดความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การรวมกลุ่มเป็นไปได้ยาก ผลไม้ออกตามช่วงฤดูกาลเท่าน้ัน (ร้อยละ 41 .66) ไม่มีการ
กระจายรายได้ในชุมชน การดําเนินงานของกลุ่มไม่ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 25.00) อีกทั้งการจัดกิจกรรมของกลุ่ม   
ยังไม่ได้เป็นไปตามแผนที่กําหนด (ร้อยละ 16.66) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ภาพท่ี 1 แสดงแนวคิดนําที่ใช้ในการศึกษา 
ที่มา : (พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2559) 
 
ผลการวิจัย 
 สภาพของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และ
ทดลองทํา มากที่สุด (ร้อยละ 66.67) รองลงมาเป็นการศึกษารูปแบบการทําการเกษตร (ร้อยละ 58.33) การนําทรัพยากร
ทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 58.33) โดยเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน (ร้อยละ 50.00) 
และมีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวตะปอน (ร้อยละ 41.67) ตามลําดับ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
มีประเพณีชักเย่อเกวียนพระบาทและเทศน์มหาชาติ ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ มากที่สุด (ร้อยละ 66.67) รองลงมา 
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของคนในชุมชน (ร้อยละ 66.67) เมื่อเข้ามาชมก็จะได้สัมผัสกับศิลปะ
ท้องถ่ิน จิตรกรรมฝาผนัง งานประติมากรรม รวมถึงเทศกาลประจําปี (ร้อยละ 41.67) รวมถึงการเข้ามาเที่ยวชม
สถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในชุมชน (ร้อยละ 41.67) ตามลําดับ 
 ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มเกษตรมีการประชุมสมาชิกเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว มาก
ที่สุด (ร้อยละ 66.67) รองลงมา มีมัคคุเทศน์คอยให้บริการด้านข้อมูล (ร้อยละ 50.00) มีการใช้แปลงเกษตร เป็นทุนในการ
จัดการท่องเที่ยว (คิดเป็นร้อยละ 50.00) มีการแบ่งส่วนกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และรับชมแตกต่างกันออกไป   
(ร้อยละ 25.00) มีการนําผลผลิตที่มีในชุมชนมาบริการนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 25.00) คนในชุมชนเป็นคนจัดกิจกรรมท่องเที่ยว 
ผลผลิตก็เอามาจากสวนของคนในชุมชนเอง (ร้อยละ 16.67) คนในชุมชนที่ไม่ได้เปิดสวนให้เข้าชม แต่มีผลไม้เล็กน้อยหรือมีผัก 
ก็ได้นําเข้าไปร่วมกับกลุ่มในการจัดบริการได้ (ร้อยละ 16.67) ตามลําดับ ส่วนศักยภาพความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
คนในชุมชนนําเสนอรูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนเอง มากที่สุด (ร้อยละ 75.00) รองลงมา เมื่อมีงานบุญประเพณีชาวบ้านก็จะ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ (ร้อยละ 66.67) ทั้งในเรื่องการทํานุบํารุงศาสนา กิจกรรมของทาง อบต. ชาวบ้านจะ
ร่วมกันจัดสรรดูแลวัฒนธรรมของตน (ร้อยละ 50.00) อีกทั้งมีมัคคุเทศน์คอยให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว พาเที่ยวชม
ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน (ร้อยละ 41.67) นักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาดูงาน หรือเที่ยวชมก็จะได้รับความเพลิดเพลิน ได้เข้า
มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับวิถีความเป็นชาวตะปอนจริง ๆ (ร้อยละ 16.67) ตามลําดับ 
 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม พบว่า มีการจัด
สถานที่ให้บริการข้อมูล จัดแสดงวิถีชีวิตของความเป็นตะปอน มีโฮมสเตย์ มีมัคคุเทศก์ไว้บริการให้แก่นักท่องเที่ยว โดยใน
กระบวนการจัดการ จะมีการประชุมกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกได้เสนอแนวคิด มากที่สุด (ร้อยละ 83.33) รองลงมา คนในชุมชนจะ
ร่วมด้วยช่วยกัน มีการแบ่งหน้าที่กันทํางาน เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว (ร้อยละ 75.00) มีการช่วยกันดูแลทรัพยากร 
ส่ิงแวดล้อมของส่วนรวม และพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยืนยาว และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน (ร้อยละ 
75.00) จัดให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาทําความเข้าใจถึงความเป็นตะปอน ความเป็นมาของชุมชนว่ามีวิถีชีวิต มีการทํามาหากิน
อย่างไร มีวัฒนธรรมและประเพณีรูปแบบไหน (ร้อยละ 75.00) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างนักท่องเที่ยว
กับชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการทําการเกษตร การทําสวน การเลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมก็ไม่ปิดกั้นกับนักท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 58.33) มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมและประเพณีของตําบล เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการทํากิจกรรม (ร้อยละ 33.33) อีกทั้งในการทําไร่ ทําสวน ยังมีการจัดสวนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสวนผสมผสาน สวน
เชิงเดี่ยว (ร้อยละ 16.66) ตามลําดับ ปัญหาอุปสรรค พบว่า  ชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และวัฒนธรรม มากที่สุด (ร้อยละ 75.00) รองลงมาขาดการสนับสนุนโดยตรงจากหน่วยงานท้องถิ่น (ร้อยละ 58.33)        
ขาดความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การรวมกลุ่มเป็นไปได้ยาก ผลไม้ออกตามช่วงฤดูกาลเท่าน้ัน (ร้อยละ 41 .66) ไม่มีการ
กระจายรายได้ในชุมชน การดําเนินงานของกลุ่มไม่ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 25.00) อีกทั้งการจัดกิจกรรมของกลุ่ม   
ยังไม่ได้เป็นไปตามแผนที่กําหนด (ร้อยละ 16.66) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สรุปและอภิปราย  
 สภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรทําสวนผลไม้ รองลงมาเป็นการ
ทํานาข้าวและรับจ้างทั่วไป มีสภาพของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ 2 ลักษณะ 1) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้วยมีความอุดม
สมบูรณ์หลากหลายในทรัพยากรธรรมชาติ มีเกษตรกรรมเป็นรายได้หลักจากการทําสวนผลไม้ และไร่นาสวนผสม มีหน่วยงาน
ที่เห็นถึงประโยชน์ จึงได้เข้ามาอบรมชาวบ้านในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมีการจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดยมีแกนนํา ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชาวบ้านได้ใช้พ้ืนที่เกษตรกรรมของตนเป็นต้นทุนที่ในการจัดกิจกรรม       
การท่องเที่ยว ด้วยการเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม ชิมผลไม้ และซ้ือผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน นักท่องเที่ยวจะได้         
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเกษตร อีกทั้งได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน การใช้ชีวิต ภูมิปัญญาการทําการเกษตร การทํา
สวนที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศและฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีการเปิดสวนบริการที่พักโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การดํารงชีวิต และวัฒนธรรมของชาวบ้าน และ 2) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตะปอน
มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม ประเพณี มีความเก่าแก่ทางประวัติไม่น้อยกว่า 400 ปี โดยการบอกเล่าสืบต่อกันมาหลายนัย
และมีการนําเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกัน มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเกี่ยวข้องกับวัด และศาสนา มีพระอุโบสถหลังเก่า 2 หลัง 
ตั้งอยู่ในวัดตะปอนน้อย และวัดตะปอนใหญ่ที่มีความเก่าแก่นับร้อยปี มีจิตกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราว และวิถีชีวิต    
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเมื่อคร้ังอดีต มีวัฒนธรรมประเพณี สะท้อนผ่านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และงานบุญประเพณี อาทิ  
งานประเพณีชักเย่อเกวียนพระบาท งานเทศน์มหาชาติ การแห่ผ้าพระบาท ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่หาไม่ได้จากที่ใด มีการ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันจัดงานเทศกาล จะเห็นได้ว่า ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็ง        
ทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่ได้รวบรวมของสําคัญ เก่าแก่ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ชาวบ้านที่ยินดีบริจาคส่ิงของให้กับทางพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตความเป็นอยู่  
วัฒนธรรม ประเพณีที่บ่งบอกถึงความเป็นตะปอน 
 ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว ชาวบ้านรู้จักการนําทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า โดยไม่ทําลาย
สภาพแวดล้อมภายในชุมชน แต่เน้นการอนุรักษ์ และคงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในการท่องจัดการท่องเที่ยว ภายใน
กลุ่มจะมีการประชุมสมาชิกเพ่ือหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว มีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรมที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยว  มีการจัดแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม  ในแต่ละสวนมีการจัดกิจกรรมที่ให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน จึงมีการแบ่งนักท่องเที่ยวให้กระจายไปสวนต่าง ๆ ของสมาชิกภายในกลุ่ม มีการจัดโปรแกรม  
การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะได้เข้าชมสวน ได้ชิมผลไม้สด ๆ จากสวน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทําการเกษตร ได้ทดลองลงมือทํา
กิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญา อาทิ การเลี้ยงชันโรง การตอนกิ่ง การดูแลสวนผลไม้ อีกทั้งยังได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในชุมชน      
ซ่ึงนักท่องเที่ยวจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยมีรถลากนํานักท่องเที่ยวไปยัง
สวนต่าง ๆ อีกทั้ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีมัคคุเทศก์ เจ้าของสวน และปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ให้ความรู้ ถ้าเป็น
ช่วงเทศกาล นักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และสามารถเข้าร่วมงานประเพณีกับชาวบ้านได้ โดยคนใน
ชุมชน จะคอยให้การต้อนรับและแนะนําให้ได้รู้จัก เช่น ประเพณีชักเย่อเกวียนพระบาท นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมชักเย่อ
เกวียนพระบาทได้ แต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็จะมีการจัดให้นักเรียนในโรงเรียนตะปอนน้อย มาสาธิตให้นักท่องเที่ยวชมและ 
ลองเล่น คนในชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การอนุรักษ์และดูแลรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงเอกลักษณ์ดั้งเดิม
ไม่มีการเปล่ียนแปลง มีแหล่งประวัติศาสตร์ชุมชนให้นักท่องเที่ยวเย่ียมชม มีพระอุโบสถหลังเก่าที่มีอยู่ในวัดตะปอนน้อยและ
วัดตะปอนใหญ่ ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องในชีวิตประจําวันของชาวบ้าน และพุทธประวัติ มีพิพิธภัณฑ์ของ
ชุมชนที่จัดแสดงของเก่าแก่ และความรู้ของชุมชนที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตการดํารงชีวิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม คนในชุมชนเป็น
เจ้าของกิจการทั้งในเรื่องที่พัก และกิจกรรมการท่องเที่ยว แต่ยังเป็นการจัดการเฉพาะกลุ่ม ยังไม่ครอบคลุมทั้งชุมชน 
นักท่องเที่ยวสามารถมาศึกษาหาความรู้ในการทําการเกษตร สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมผ่านการสัมผัส เที่ยวชม และการให้
ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน มัคคุเทศก์ รวมถึงคนในชุมชน แม้ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ฯ คนในชุมชนก็สามารถนําผลผลิตของตน    
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ภาพท่ี 1 แสดงแนวคิดนําที่ใช้ในการศึกษา 
ที่มา : (พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2559) 
 
ผลการวิจัย 
 สภาพของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และ
ทดลองทํา มากที่สุด (ร้อยละ 66.67) รองลงมาเป็นการศึกษารูปแบบการทําการเกษตร (ร้อยละ 58.33) การนําทรัพยากร
ทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 58.33) โดยเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน (ร้อยละ 50.00) 
และมีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวตะปอน (ร้อยละ 41.67) ตามลําดับ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
มีประเพณีชักเย่อเกวียนพระบาทและเทศน์มหาชาติ ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ มากที่สุด (ร้อยละ 66.67) รองลงมา 
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของคนในชุมชน (ร้อยละ 66.67) เมื่อเข้ามาชมก็จะได้สัมผัสกับศิลปะ
ท้องถ่ิน จิตรกรรมฝาผนัง งานประติมากรรม รวมถึงเทศกาลประจําปี (ร้อยละ 41.67) รวมถึงการเข้ามาเที่ยวชม
สถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในชุมชน (ร้อยละ 41.67) ตามลําดับ 
 ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มเกษตรมีการประชุมสมาชิกเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว มาก
ที่สุด (ร้อยละ 66.67) รองลงมา มีมัคคุเทศน์คอยให้บริการด้านข้อมูล (ร้อยละ 50.00) มีการใช้แปลงเกษตร เป็นทุนในการ
จัดการท่องเที่ยว (คิดเป็นร้อยละ 50.00) มีการแบ่งส่วนกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และรับชมแตกต่างกันออกไป   
(ร้อยละ 25.00) มีการนําผลผลิตที่มีในชุมชนมาบริการนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 25.00) คนในชุมชนเป็นคนจัดกิจกรรมท่องเที่ยว 
ผลผลิตก็เอามาจากสวนของคนในชุมชนเอง (ร้อยละ 16.67) คนในชุมชนที่ไม่ได้เปิดสวนให้เข้าชม แต่มีผลไม้เล็กน้อยหรือมีผัก 
ก็ได้นําเข้าไปร่วมกับกลุ่มในการจัดบริการได้ (ร้อยละ 16.67) ตามลําดับ ส่วนศักยภาพความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
คนในชุมชนนําเสนอรูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนเอง มากที่สุด (ร้อยละ 75.00) รองลงมา เมื่อมีงานบุญประเพณีชาวบ้านก็จะ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ (ร้อยละ 66.67) ทั้งในเรื่องการทํานุบํารุงศาสนา กิจกรรมของทาง อบต. ชาวบ้านจะ
ร่วมกันจัดสรรดูแลวัฒนธรรมของตน (ร้อยละ 50.00) อีกทั้งมีมัคคุเทศน์คอยให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว พาเที่ยวชม
ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน (ร้อยละ 41.67) นักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาดูงาน หรือเที่ยวชมก็จะได้รับความเพลิดเพลิน ได้เข้า
มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับวิถีความเป็นชาวตะปอนจริง ๆ (ร้อยละ 16.67) ตามลําดับ 
 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม พบว่า มีการจัด
สถานที่ให้บริการข้อมูล จัดแสดงวิถีชีวิตของความเป็นตะปอน มีโฮมสเตย์ มีมัคคุเทศก์ไว้บริการให้แก่นักท่องเที่ยว โดยใน
กระบวนการจัดการ จะมีการประชุมกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกได้เสนอแนวคิด มากที่สุด (ร้อยละ 83.33) รองลงมา คนในชุมชนจะ
ร่วมด้วยช่วยกัน มีการแบ่งหน้าที่กันทํางาน เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว (ร้อยละ 75.00) มีการช่วยกันดูแลทรัพยากร 
ส่ิงแวดล้อมของส่วนรวม และพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยืนยาว และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน (ร้อยละ 
75.00) จัดให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาทําความเข้าใจถึงความเป็นตะปอน ความเป็นมาของชุมชนว่ามีวิถีชีวิต มีการทํามาหากิน
อย่างไร มีวัฒนธรรมและประเพณีรูปแบบไหน (ร้อยละ 75.00) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างนักท่องเที่ยว
กับชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการทําการเกษตร การทําสวน การเลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมก็ไม่ปิดกั้นกับนักท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 58.33) มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมและประเพณีของตําบล เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการทํากิจกรรม (ร้อยละ 33.33) อีกทั้งในการทําไร่ ทําสวน ยังมีการจัดสวนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสวนผสมผสาน สวน
เชิงเดี่ยว (ร้อยละ 16.66) ตามลําดับ ปัญหาอุปสรรค พบว่า  ชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และวัฒนธรรม มากที่สุด (ร้อยละ 75.00) รองลงมาขาดการสนับสนุนโดยตรงจากหน่วยงานท้องถิ่น (ร้อยละ 58.33)        
ขาดความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การรวมกลุ่มเป็นไปได้ยาก ผลไม้ออกตามช่วงฤดูกาลเท่าน้ัน (ร้อยละ 41 .66) ไม่มีการ
กระจายรายได้ในชุมชน การดําเนินงานของกลุ่มไม่ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 25.00) อีกทั้งการจัดกิจกรรมของกลุ่ม   
ยังไม่ได้เป็นไปตามแผนที่กําหนด (ร้อยละ 16.66) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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มาจําหน่ายได้ เพื่อสร้างรายได้ให้ภาคเกษตรกรรม ชาวตะปอนมีความภาคภูมิใจมีความรักและห่วงแหนในวัฒนธรรมประเพณี 
และวิถีความเป็นมาของชุมชนที่มีความเก่าแก่ คนในชุมชนจะมาร่วมกันจัดงาน โดยมีการเรียกประชุมผู้นําชุมชน มีการ
กระจายข่าวให้ชาวบ้านทราบและแบ่งหน้าที่กันทํา คนในชุมชนจะร่วมมือกันทุกครั้งที่จัดงาน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดทั้งเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ นักท่องเที่ยวที่มาก็จะได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมทางด้านการเกษตร และด้านประเพณีวัฒนธรรม อาทิ กิจกรรมการชักเย่อเกวียนพระบาท นักท่องเที่ยวที่มาพัก 
ที่โฮมสเตย์ จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวบ้านได้เห็นความเป็นอยู่ อาหารการกิน ปัญหาอุปสรรค การจัดการท่องเที่ยวยังเป็นการ
จัดการท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่ม ทําให้ขาดความร่วมกับคนในชุมชน อีกทั้งยังไม่ได้มีการกระจายสู่ภายนอกกลุ่มมากนัก
ชาวบ้านในชุมชนจึงไม่ค่อยเห็นถึงประโยชน์ และไม่สนในการเข้าร่วมกลุ่มการท่องเที่ยวเท่าไรนัก ทางภาครัฐเองก็ไม่ได้ให้การ
สนับสนุนเท่าที่ควร และเนื่องจากผลไม้ที่เป็นผลิตหลักมีเฉพาะช่วงเท่าน้ัน ในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชาวบ้าน 
ทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่ยังไม่ได้เช่ือมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปัญหาอุปสรรค
ชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากชาวบ้าน
บางส่วนไม่ได้เข้าร่วมกับกิจกรรม และคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็สนใจในการทําการเกษตรหรือประกอบอาชีพของตน ทําให้ขาด
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของชุมชน เพราะการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเป็นไปได้ยาก ทางกลุ่มที่มีการจัดการท่องเที่ยว
ไม่ได้มีการกระจายรายได้ไปนอกกลุ่ม ทําให้คนภายนอกไม่รับรู้และไม่สนใจในกิจกรรมที่จัด การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน
ที่กําหนด การดําเนินงานก็เป็นไปแบบไม่ต่อเนื่อง ผลไม้ที่ถือเป็นผลผลิตหลักของคนในชุมชนก็มีแค่เฉพาะบางช่วงเท่าน้ัน และ
ทางภาครัฐ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลเองก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควร ไม่มีนโยบายที่ผลักดันการท่องเที่ยว 
และไม่ได้มีการอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องของการท่องเที่ยว จึงทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปได้ยาก  
 จากผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีระนันท์ ทองสมัคร และคณะ (2556: 98) ที่กล่าวว่า         
ในปัจจุบันนี้แหล่งท่องเที่ยวอันเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวหลายประเภท ไม่ได้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมและคุณภาพลดลง ซึ่งย่อมส่งผลกระทบไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม   
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีคุณภาพและความยั่งยืน 
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ น้ันควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากระดับภูมิภาค และองค์กรสาธารณชน
ท้องถิ่นที่ควรจะร่วมรับการวางแผนในลักษณะที่ยอมรับให้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ     
ในท้องถิ่นนั้นไม่เส่ือมสลายและกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ปกติทั่วไป 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. จากผลการศึกษา พบว่า ชุมชนมีความพร้อมในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ดังนั้น องค์กรปกครองท้องถิ่น ควร
ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานวัฒนธรรม โดยเพ่ิมเติมความพร้อมใน
การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น มีการจัดทําป้ายบอกเส้นทาง และบริเวณเส้นทางควรมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การ
เข้ามาศึกษาท่องเที่ยว 
 2. หน่วยงานในระดับท้องถิ่น ควรให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง โดยจัดทําตั้งแต่ข้ันตอน
การประชุมกันของสมาชิก ไปจนถึงการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในด้านเกษตรและวัฒนธรรม ให้เข้ามาช่วยเหลือชุมชน พร้อมทั้งให้ช่วยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. ควรมีการปลูกฝังด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว เพื่อที่จะทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนใน
ชุมชนกับนักท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนให้คนในชุมชนกับนักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทําเกษตรและกิจกรรมของ
ชุมชน ซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถจดจําข้ันตอนต่าง ๆ ในการทํากิจกรรมนั้นได้ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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 2. ควรมีการถ่ายทอดวีถีชีวิตความเป็นชุมชนทั้งด้านการทําเกษตร และด้านประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึง
การมีส่วนร่วมในงานเทศกาลสําคัญต่าง ๆ ที่ได้จัดข้ึนในชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความสําคัญของการทําเกษตรและ
มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามน้ีต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. ผู้นําชุมชนควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวิถีชีวิตการทําเกษตรกรรมของ
ชุมชน รวมถึงการให้ความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการจัดการท่องเที่ยวแก่บุคคลในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้ตระหนักและเห็น
ถึงความสําคัญมากย่ิงขึ้น  
 
เอกสารอ้างอิง 
จีระนันท์ ทองสมัคร และคณะ. (2556). การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: ทิศทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.  
        วารสารบริการและการทอ่งเที่ยวไทย. 8(2), 91-104. 
สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย. (2556). ประชาคมวิจัย ปีที่ 18 ฉบับที่ 108. (ออนไลน์). แหล่งที่มา   
        http://library.bcnnv.ac.th/dublin.php?&f=dublin&ID=2504#.WEErEfmLTDc. 30 กันยายน 2559. 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทําวิจยัของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
FACTORS THAT INFLUENCE THE RESEARCH OF UNIVERSITY PROFESSORS         

วนิดา  พิงสระน้อย  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 
บทคัดย่อ 

 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการทําวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทําวิจัยของ
อาจารย์ ด้านข้อมูลทั่วไป ด้านแรงจูงใจ และด้านที่เอื้อต่อการทําวิจัย มีวิธีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ใช้สถิติพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลทั่วไป 
ด้านแรงจูงใจ  มีค่าเฉล่ียในระดับมาก ส่วนที่เอื้อต่อการทําวิจัยมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อทําวิจัยของอาจารย์ ด้านข้อมูลทั่วไป ด้านแรงจูงใจ และด้านที่เอื้อต่อการทําวิจัย มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกกับจํานวนผลงานวิจัย เพราะส่งผลให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยน้อย ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา  
คําสําคัญ:  ปัจจัยที่มีผล, ทําวิจัย, อาจารย์, มหาวทิยาลัย 

 
ABSTRACT 

 
 The purpose of this study was to study factors affecting on doing researches of 
university professors on general data, motivation and research facilitation.  The research 
method was to collect data with questionnaires from a sample of professors in a 
University. And the data was analyzed by descriptive statistics and inferential statistics. 
The findings illustrated that the factors of general data and motivation were at high 
level, whereas the research facilitation was at moderate level. For relationship analysis, it 
revealed that the factors affecting on doing researches of university professors on 
general data, motivation and research facilitation were positively correlated to the 
number of research production. As a result, the university professors produced a few 
researches which were not achieve the goals of the University and could effect on 
assessment of academic quality.     
Keywords: Affecting Factors, Doing Research, Professors, University  
 
บทนํา 
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการ
แก้ไข และวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย เป็นวิธีการแสวงหาความรู้วิธีหนึ่ง แต่นักวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่ได้นําความรู้กระบวนการวิจัย
มาใช้ในสถานการณ์จริง การผลิตนักวิจัยทางการศึกษาที่มีความสามารถสูง เริ่มจากการศึกษาสมรรถภาพในการวิจัยและการ
ประเมินทางการศึกษา และจํานวนงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงปัจจุบันนักวิจัยยังมีจํานวนน้อยมาก มาตรฐานและคุณภาพ
ผลงานวิจัยแตกต่างกัน ส่งผลให้มีปัญหาด้านความสามารถด้านการทําวิจัยในประเทศไทย เช่น บุคลากรขาดทักษะ ไม่มี
ความรู้พ้ืนฐานกระบวนการทําวิจัยการดําเนินงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนขาดทรัพยากรผู้มีความรู้ ความชํานาญด้านงานวิจัย 
และไม่ได้นํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังจากสถานการณ์วิกฤตทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่าง
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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รวดเร็วและสลับซับซ้อนมากขึ้น ทําให้ประเทศต้องพึ่งพาการวิจัย เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการนําไปสู่เป้าหมาย
การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนสามารถดํารงอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรีรัฐบาลจึงได้กําหนด
แนวนโยบายการศึกษาวิจัยของรัฐไว้เพื่อเป็นแนวทางการวิจัย เน้นให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยให้มากขึ้น อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนา และความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้ 

 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ เช่น อาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และส่งเสริมการทําวิจัยของอาจารย์ ซ่ึงภารกิจการวิจัยเป็น
ภาระหน้าที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ควรสนับสนุน ส่งเสริม และมีการกําหนดนโยบายเพื่อเป็นทิศทางในการดําเนินงาน แต่
เป็นที่น่าสังเกตว่า สภาพแวดล้อมในการทํางานด้านนโยบาย โครงสร้างการบริหาร และงบประมาณที่มีลักษณะที่
เหมือนกัน อาจารย์บางส่วนก็มีการทํางานวิจัยสามารถทํางานวิจัยได้สําเร็จ แต่อาจารย์บางส่วนไม่สามารถทํางานวิจัยได้
สําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ แต่เมื่อพิจารณาจากการทําวิจัยของอาจารย์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา พบว่า ทําวิจัยน้อย 
(43.50%) มีจํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย(28.25%) แสดงให้เห็นว่าศักยภาพการทําวิจัยของอาจารย์
สามารถทํางานวิจัยได้เสร็จตามกําหนดระยะเวลาเพียงประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งของโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนั้น
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทําวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  เพื่ออธิบายความสําคัญของที่มาและปัญหา
ของงานวิจัย ภูมิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทําวิจัย 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อการทําวิจัยของอาจารย์ในมหาวทิยาลัย 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทาํวิจัยของอาจารย์ ด้านข้อมูลทั่วไป ดา้นแรงจูงใจ และด้านที่เอื้อต่อการทําวิจัย 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยประกอบด้วยประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    อาจารย์ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 506 คน  การวิจัยครั้งนี้ได้ทําการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างอาจารย์ โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตาราง Table for Determining Sample Size from a Given 
Population (Krejcie, R. V., and D. W., Morgan’s study อ้างถึงใน สุภาพ ฉัตราภรณ์, 2552, น. 66) ได้จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างน้อย 250 คน  
  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) ซ่ึงผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบสอบถามของช่อลดา วิชัยพาณิชย์ (2554) ซ่ึงกําหนดตามกรอบแนวคิด 
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย และแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป มีแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจ และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เอื้อต่อการทําวิจัย  
 2.2 การทดสอบ และหาประสิทธิภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้กําหนดการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) จากน้ันนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด 
แล้วนํามาหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α –coefficient) ของครอนบัค โดยได้ค่าความเช่ือมั่น .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) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติอนุมานดังต่อไปนี้ 
 4.1 สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี และ ค่าร้อยละ ใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉล่ีย ใช้
สําหรับการอธิบายข้อมูล ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้อธิบายการกระจายของข้อมูล 

 4.2 สถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน เพื่อคํานวณระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป 
 4.3 การแปลผลข้อมูล พิจารณาช่วงคะแนนแต่ละระดับจากค่าอันตรภาคช้ัน ซ่ึงสูตรคํานวณหาอันตรภาคช้ัน
มาจากการหาพิสัยด้วยจํานวนช้ันของบุญเรียง ขจรศิลป์. (2542, น. 13) ใช้ในการแปลผลข้อมูลตัวแปรต้น ได้แก่ ด้าน
ข้อมูลทั่วไป ด้านปัจจัยแรงจูงใจ และด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการทําวิจัย  
 
ผลการวิจัย 
 1. ด้านข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
  ข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 230 คน พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมีอายุอยู่
ระหว่าง 41-50 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 65.22 
และดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์กว่าครึ่งหนึ่งของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ร้อยละ55.65 มีอายุการทํางานอยู่ระหว่าง 
6-10 ปี บุคลากรมีผลงานวิจัย 1-3 เรื่อง ร้อยละ 45.22 และผู้ที่ไม่มีผลงานวิจัยร้อยละ 21.30 ส่วนผลงานวิจัยในช่วง 5 
ปี ที่ผ่านมา พบว่า บุคลากรสายวิชาการเกือบมีผลงานวิจัย 1-3 เรื่อง ร้อยละ 47.83 และไม่มีผลงานวิจัยเลย ร้อยละ 
29.13 บุคลากรสายวิชาการจํานวนสองในสามมีงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 1-3 เรื่อง ร้อยละ 31.74 และร้อยละ 
30.87 ไม่มีงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ ลักษณะการทําวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นผู้ร่วมวิจัย ร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ ทําเป็นคณะโดยที่ตนเองเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และทําคนเดียว ร้อยละ 
46.96 และ 30.87 ตามลําดับ 

เหตผุลที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทําวิจัย เพราะตระหนักว่าเป็นภาระหน้าที่ ร้อยละ 63.9 ต้องการทําผลงานเพื่อ
ขอเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการร้อยละ 58.7 และความสนใจใคร่รู้ ร้อยละ 52.2 ส่วนเหตุผลที่บุคลาการสายวิชาการ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพไม่ทําวิจัย คือ มีภาระงานสอนมากที่สุด ร้อยละ 69.1 ขาดความรู้และประสบการณ์ทําวิจัยร้อยละ 25.7 
และมีขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินยุ่งยากมาก ร้อยละ 21.7  
 แหล่งทุนที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช้สําหรับการทําวิจัย คือ งบประมาณรายได้ คิดเป็นร้อยละ 30.87 รองลงมา 
คือ งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 23.48 และไม่ได้รับทุน ร้อยละ 28.26 โดยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับเงินทุนน้อยกว่า 
100,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.21 จากงบรายได้ ส่วนงบประมาณแผ่นดินจํานวนที่ได้รับ 100,001-500,000 
บาท ร้อยละ 26.95 และ 500,001 -1,000,000 บาท มาจากทุนภาครัฐภายในประเทศร้อยละ 8.70 สําหรับจํานวนเงิน
มากกว่า 1,500,001 บาท ได้จากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับน้อยที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 7.82  
  ผลงานวิจัยที่ทําสําเร็จ และการตีพิมพ์เผยแพร่ ในช่วง 5 ปี พบว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกือบครึ่งหนึ่ง    
ร้อยละ 47.82 มีผลงานวิจัยที่สําเร็จ 1-3 เรื่อง โดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ 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 
    -ด้านทักษะการทําวิจัย 

3.62 ± 0.95 
3.72 ± 0.90 

 
 

    -ด้านทัศนคตติ่อการทาํวิจัย 3.68 ± 0.98 
    -ด้านระยะเวลาในการทําวิจัย 3.29 ± 0.74 
ปัจจัยแรงจูงใจในการทําวิจัย 
    -ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน 

3.76 ± 0.87 
3.90 ± 0.85 

    -ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง 3.76 ± 0.80 
    -ด้านการได้รบัการยอมรับนับถือ        3.72 ± 0.88 
    -ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ 3.69 ± 0.94 
ปัจจัยที่เอื้อต่อการทําวิจัย 
    -ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

3.40 ± 0.99 
3.64 ± 1.03 

    -ด้านเงินทุนในการทําวิจัย 3.59 ± 0.96 
    -ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และส่ิงอํานวยความสะดวก 3.21 ± 0.96 
    -ด้านส่ิงแวดล้อมในการวิจัย 3.14 ± 1.02 

แสดงค่าเฉล่ีย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± S.D.) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ด้านทักษะการทําวิจัย ด้านระยะเวลาในการทําวิจัย และด้านทัศนคติ
ต่อการทําวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับจากการวิจัยของช่อลดา วิชัยพาณิชย์ (2554, น. 98-99) ที่พบว่า ปัจจัยด้านทักษะเชิงวิจัย 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับจํานวนงานวิจัย ซ่ึงการมีประสบการณ์ในการทําวิจัย การได้รับโอกาสได้เพิ่มพูนทักษะการทํา
วิจัย มีความสัมพันธ์กับ ลักษณะงานที่รับผิดชอบมากที่สุด และมีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่ําที่สุด และ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเวลาที่เพียงพอต่อการทําวิจัยและคุณภาพงานวิจัย แต่เวลาไม่ใช่
ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการทําวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เท่ากับปัจจัยด้านทักษะเชิงวิจัย 
 2. จากการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการทําวิจัย พบว่า ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับ
จํานวนผลงานวิจัยที่ทําทั้งหมด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรวี  เวียงเหล็ก (2553, น. 97-98) ที่ว่าการเห็นคุณค่า
ในตนเอง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่ออัตมโนทัศน์ในการทําวิจัยในช้ันเรียนของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพราะการยอมรับนับถือตนเองพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง
ว่ามีความสามารถในการทํางานประสบการณ์ในการทํางาน ถ้าได้พัฒนาความสามารถในตนเองให้ดีขึ้นทําให้เกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง พัฒนามาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ของบุคคล ถ้าได้กระทําส่ิงที่ใจตนเองอยากทํา และได้รับ
ผลสําเร็จในส่ิงนั้น 
 3. จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เอื้อต่อการทําวิจัย พบว่า ด้านเงินงบประมาณในการทําวิจัย ด้านส่ิงแวดล้อมในการ
วิจัย ด้านวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ และส่ิงอํานวย ความสะดวก มีความสัมพันธ์ทางบวก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ผลงานวิจัยของอภิญญา  หิรัญวงษ์ (2547, น. 194) พบว่า อาจารย์สาขาอาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษากลุ่มนี้มากกว่า
ครึ่งเล็กน้อยที่มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่อง ทุนวิจัยในระดับสูงจํานวนมากกว่าคร่ึงเล็กน้อย (56.5%) และผลงานวิจัย
ของวนิดา  พิงระน้อย (2556, น. 101) พบว่า การสนับสนุนจากหน่วยงานภายในภายนอก ไม่ว่าจะด้านเงินงบประมาณ
ในการทําวิจัย ด้านวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ และส่ิงอํานวย ความสะดวก ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีโอกาสเผยแพร่
ผลงานวิจัย และนําผลงานวิจัยในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ ให้สูงขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ อธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง 
นําแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ทําวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติอนุมานดังต่อไปนี้ 
 4.1 สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี และ ค่าร้อยละ ใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉล่ีย ใช้
สําหรับการอธิบายข้อมูล ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้อธิบายการกระจายของข้อมูล 

 4.2 สถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน เพื่อคํานวณระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป 
 4.3 การแปลผลข้อมูล พิจารณาช่วงคะแนนแต่ละระดับจากค่าอันตรภาคช้ัน ซ่ึงสูตรคํานวณหาอันตรภาคช้ัน
มาจากการหาพิสัยด้วยจํานวนช้ันของบุญเรียง ขจรศิลป์. (2542, น. 13) ใช้ในการแปลผลข้อมูลตัวแปรต้น ได้แก่ ด้าน
ข้อมูลทั่วไป ด้านปัจจัยแรงจูงใจ และด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการทําวิจัย  
 
ผลการวิจัย 
 1. ด้านข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
  ข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 230 คน พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมีอายุอยู่
ระหว่าง 41-50 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 65.22 
และดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์กว่าครึ่งหนึ่งของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ร้อยละ55.65 มีอายุการทํางานอยู่ระหว่าง 
6-10 ปี บุคลากรมีผลงานวิจัย 1-3 เรื่อง ร้อยละ 45.22 และผู้ที่ไม่มีผลงานวิจัยร้อยละ 21.30 ส่วนผลงานวิจัยในช่วง 5 
ปี ที่ผ่านมา พบว่า บุคลากรสายวิชาการเกือบมีผลงานวิจัย 1-3 เรื่อง ร้อยละ 47.83 และไม่มีผลงานวิจัยเลย ร้อยละ 
29.13 บุคลากรสายวิชาการจํานวนสองในสามมีงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 1-3 เรื่อง ร้อยละ 31.74 และร้อยละ 
30.87 ไม่มีงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ ลักษณะการทําวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นผู้ร่วมวิจัย ร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ ทําเป็นคณะโดยที่ตนเองเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และทําคนเดียว ร้อยละ 
46.96 และ 30.87 ตามลําดับ 

เหตุผลที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทําวิจัย เพราะตระหนักว่าเป็นภาระหน้าที่ ร้อยละ 63.9 ต้องการทําผลงานเพื่อ
ขอเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการร้อยละ 58.7 และความสนใจใคร่รู้ ร้อยละ 52.2 ส่วนเหตุผลที่บุคลาการสายวิชาการ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพไม่ทําวิจัย คือ มีภาระงานสอนมากที่สุด ร้อยละ 69.1 ขาดความรู้และประสบการณ์ทําวิจัยร้อยละ 25.7 
และมีขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินยุ่งยากมาก ร้อยละ 21.7  
 แหล่งทุนที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช้สําหรับการทําวิจัย คือ งบประมาณรายได้ คิดเป็นร้อยละ 30.87 รองลงมา 
คือ งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 23.48 และไม่ได้รับทุน ร้อยละ 28.26 โดยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับเงินทุนน้อยกว่า 
100,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.21 จากงบรายได้ ส่วนงบประมาณแผ่นดินจํานวนที่ได้รับ 100,001-500,000 
บาท ร้อยละ 26.95 และ 500,001 -1,000,000 บาท มาจากทุนภาครัฐภายในประเทศร้อยละ 8.70 สําหรับจํานวนเงิน
มากกว่า 1,500,001 บาท ได้จากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับน้อยที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 7.82  
  ผลงานวิจัยที่ทําสําเร็จ และการตีพิมพ์เผยแพร่ ในช่วง 5 ปี พบว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกือบครึ่งหนึ่ง    
ร้อยละ 47.82 มีผลงานวิจัยที่สําเร็จ 1-3 เรื่อง โดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ 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 และปัจจัยที่เอ้ือต่อการทําวิจัยที่ส่งผลต่อการทําวิจัยของอาจารย์ใน 
                มหาวิทยาลัย 

ข้อมูล การแปลผล 
ข้อมูลทั่วไป 
    -ด้านทักษะการทําวิจัย 

3.62 ± 0.95 
3.72 ± 0.90 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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    -ด้านทัศนคตติ่อการทาํวิจัย 3.68 ± 0.98 
    -ด้านระยะเวลาในการทําวิจัย 3.29 ± 0.74 
ปัจจัยแรงจูงใจในการทําวิจัย 
    -ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน 

3.76 ± 0.87 
3.90 ± 0.85 

    -ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง 3.76 ± 0.80 
    -ด้านการได้รบัการยอมรับนับถือ        3.72 ± 0.88 
    -ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ 3.69 ± 0.94 
ปัจจัยที่เอื้อต่อการทําวิจัย 
    -ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

3.40 ± 0.99 
3.64 ± 1.03 

    -ด้านเงินทุนในการทําวิจัย 3.59 ± 0.96 
    -ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และส่ิงอํานวยความสะดวก 3.21 ± 0.96 
    -ด้านส่ิงแวดล้อมในการวิจัย 3.14 ± 1.02 

แสดงค่าเฉล่ีย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± S.D.) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ด้านทักษะการทําวิจัย ด้านระยะเวลาในการทําวิจัย และด้านทัศนคติ
ต่อการทําวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับจากการวิจัยของช่อลดา วิชัยพาณิชย์ (2554, น. 98-99) ที่พบว่า ปัจจัยด้านทักษะเชิงวิจัย 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับจํานวนงานวิจัย ซ่ึงการมีประสบการณ์ในการทําวิจัย การได้รับโอกาสได้เพิ่มพูนทักษะการทํา
วิจัย มีความสัมพันธ์กับ ลักษณะงานที่รับผิดชอบมากที่สุด และมีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่ําที่สุด และ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเวลาที่เพียงพอต่อการทําวิจัยและคุณภาพงานวิจัย แต่เวลาไม่ใช่
ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการทําวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เท่ากับปัจจัยด้านทักษะเชิงวิจัย 
 2. จากการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการทําวิจัย พบว่า ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับ
จํานวนผลงานวิจัยที่ทําทั้งหมด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรวี  เวียงเหล็ก (2553, น. 97-98) ที่ว่าการเห็นคุณค่า
ในตนเอง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่ออัตมโนทัศน์ในการทําวิจัยในช้ันเรียนของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพราะการยอมรับนับถือตนเองพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง
ว่ามีความสามารถในการทํางานประสบการณ์ในการทํางาน ถ้าได้พัฒนาความสามารถในตนเองให้ดีขึ้นทําให้เกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง พัฒนามาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ของบุคคล ถ้าได้กระทําส่ิงที่ใจตนเองอยากทํา และได้รับ
ผลสําเร็จในส่ิงนั้น 
 3. จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เอ้ือต่อการทําวิจัย พบว่า ด้านเงินงบประมาณในการทําวิจัย ด้านส่ิงแวดล้อมในการ
วิจัย ด้านวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ และส่ิงอํานวย ความสะดวก มีความสัมพันธ์ทางบวก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ผลงานวิจัยของอภิญญา  หิรัญวงษ์ (2547, น. 194) พบว่า อาจารย์สาขาอาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษากลุ่มนี้มากกว่า
ครึ่งเล็กน้อยที่มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่อง ทุนวิจัยในระดับสูงจํานวนมากกว่าคร่ึงเล็กน้อย (56.5%) และผลงานวิจัย
ของวนิดา  พิงระน้อย (2556, น. 101) พบว่า การสนับสนุนจากหน่วยงานภายในภายนอก ไม่ว่าจะด้านเงินงบประมาณ
ในการทําวิจัย ด้านวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ และส่ิงอํานวย ความสะดวก ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีโอกาสเผยแพร่
ผลงานวิจัย และนําผลงานวิจัยในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ ให้สูงขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ อธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนย่ิงขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง 
นําแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ทําวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติอนุมานดังต่อไปนี้ 
 4.1 สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี และ ค่าร้อยละ ใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉล่ีย ใช้
สําหรับการอธิบายข้อมูล ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้อธิบายการกระจายของข้อมูล 

 4.2 สถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน เพื่อคํานวณระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป 
 4.3 การแปลผลข้อมูล พิจารณาช่วงคะแนนแต่ละระดับจากค่าอันตรภาคช้ัน ซ่ึงสูตรคํานวณหาอันตรภาคช้ัน
มาจากการหาพิสัยด้วยจํานวนช้ันของบุญเรียง ขจรศิลป์. (2542, น. 13) ใช้ในการแปลผลข้อมูลตัวแปรต้น ได้แก่ ด้าน
ข้อมูลทั่วไป ด้านปัจจัยแรงจูงใจ และด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการทําวิจัย  
 
ผลการวิจัย 
 1. ด้านข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
  ข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 230 คน พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมีอายุอยู่
ระหว่าง 41-50 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 65.22 
และดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์กว่าครึ่งหนึ่งของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ร้อยละ55.65 มีอายุการทํางานอยู่ระหว่าง 
6-10 ปี บุคลากรมีผลงานวิจัย 1-3 เรื่อง ร้อยละ 45.22 และผู้ที่ไม่มีผลงานวิจัยร้อยละ 21.30 ส่วนผลงานวิจัยในช่วง 5 
ปี ที่ผ่านมา พบว่า บุคลากรสายวิชาการเกือบมีผลงานวิจัย 1-3 เรื่อง ร้อยละ 47.83 และไม่มีผลงานวิจัยเลย ร้อยละ 
29.13 บุคลากรสายวิชาการจํานวนสองในสามมีงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 1-3 เรื่อง ร้อยละ 31.74 และร้อยละ 
30.87 ไม่มีงานวิจัยที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ ลักษณะการทําวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นผู้ร่วมวิจัย ร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ ทําเป็นคณะโดยที่ตนเองเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และทําคนเดียว ร้อยละ 
46.96 และ 30.87 ตามลําดับ 

เหตุผลที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทําวิจัย เพราะตระหนักว่าเป็นภาระหน้าที่ ร้อยละ 63.9 ต้องการทําผลงานเพื่อ
ขอเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการร้อยละ 58.7 และความสนใจใคร่รู้ ร้อยละ 52.2 ส่วนเหตุผลที่บุคลาการสายวิชาการ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพไม่ทําวิจัย คือ มีภาระงานสอนมากที่สุด ร้อยละ 69.1 ขาดความรู้และประสบการณ์ทําวิจัยร้อยละ 25.7 
และมีขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินยุ่งยากมาก ร้อยละ 21.7  
 แหล่งทุนที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช้สําหรับการทําวิจัย คือ งบประมาณรายได้ คิดเป็นร้อยละ 30.87 รองลงมา 
คือ งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 23.48 และไม่ได้รับทุน ร้อยละ 28.26 โดยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับเงินทุนน้อยกว่า 
100,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.21 จากงบรายได้ ส่วนงบประมาณแผ่นดินจํานวนที่ได้รับ 100,001-500,000 
บาท ร้อยละ 26.95 และ 500,001 -1,000,000 บาท มาจากทุนภาครัฐภายในประเทศร้อยละ 8.70 สําหรับจํานวนเงิน
มากกว่า 1,500,001 บาท ได้จากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับน้อยที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 7.82  
  ผลงานวิจัยที่ทําสําเร็จ และการตีพิมพ์เผยแพร่ ในช่วง 5 ปี พบว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกือบครึ่งหนึ่ง    
ร้อยละ 47.82 มีผลงานวิจัยที่สําเร็จ 1-3 เรื่อง โดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ 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 
    -ด้านทักษะการทําวิจัย 

3.62 ± 0.95 
3.72 ± 0.90 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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1. ควรส่งเสริม และสนับสนุนความรู้และประสบการณ์ในการทําวิจัยให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่ไม่มี
ผลงานวิจัย และควรให้ผู้เช่ียวชาญคอยเป็นพี่เล้ียงให้คําแนะนําในการทําวิจัย   

2. ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ ตีพิมพ์ จดลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรผลงานวิจัย เพื่อเป็นผลงานวิจัยในระดับ           
สหสาขาวิชา และส่งเสริมให้นําผลงานวิจัยในไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ และนานชาต ิ 
 3. ควรปรับภาระหน้าที่ และผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการทํางานวิจัยเพิ่มมากข้ึน โดยนําผลงานวิจัยไปจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร แจ้งลิขสิทธ์ิตีพิมพ์เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ ให้เพิ่มมากย่ิงขึ้น 
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    -ด้านทัศนคตติ่อการทาํวิจัย 3.68 ± 0.98 
    -ด้านระยะเวลาในการทําวิจัย 3.29 ± 0.74 
ปัจจัยแรงจูงใจในการทําวิจัย 
    -ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน 

3.76 ± 0.87 
3.90 ± 0.85 

    -ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง 3.76 ± 0.80 
    -ด้านการได้รบัการยอมรับนับถือ        3.72 ± 0.88 
    -ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ 3.69 ± 0.94 
ปัจจัยที่เอื้อต่อการทําวิจัย 
    -ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

3.40 ± 0.99 
3.64 ± 1.03 

    -ด้านเงินทุนในการทําวิจัย 3.59 ± 0.96 
    -ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และส่ิงอํานวยความสะดวก 3.21 ± 0.96 
    -ด้านส่ิงแวดล้อมในการวิจัย 3.14 ± 1.02 

แสดงค่าเฉล่ีย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± S.D.) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ด้านทักษะการทําวิจัย ด้านระยะเวลาในการทําวิจัย และด้านทัศนคติ
ต่อการทําวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับจากการวิจัยของช่อลดา วิชัยพาณิชย์ (2554, น. 98-99) ที่พบว่า ปัจจัยด้านทักษะเชิงวิจัย 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับจํานวนงานวิจัย ซ่ึงการมีประสบการณ์ในการทําวิจัย การได้รับโอกาสได้เพิ่มพูนทักษะการทํา
วิจัย มีความสัมพันธ์กับ ลักษณะงานที่รับผิดชอบมากที่สุด และมีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่ําที่สุด และ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเวลาที่เพียงพอต่อการทําวิจัยและคุณภาพงานวิจัย แต่เวลาไม่ใช่
ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการทําวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เท่ากับปัจจัยด้านทักษะเชิงวิจัย 
 2. จากการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการทําวิจัย พบว่า ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับ
จํานวนผลงานวิจัยที่ทําทั้งหมด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรวี  เวียงเหล็ก (2553, น. 97-98) ที่ว่าการเห็นคุณค่า
ในตนเอง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่ออัตมโนทัศน์ในการทําวิจัยในช้ันเรียนของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพราะการยอมรับนับถือตนเองพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง
ว่ามีความสามารถในการทํางานประสบการณ์ในการทํางาน ถ้าได้พัฒนาความสามารถในตนเองให้ดีขึ้นทําให้เกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง พัฒนามาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ของบุคคล ถ้าได้กระทําส่ิงที่ใจตนเองอยากทํา และได้รับ
ผลสําเร็จในส่ิงนั้น 
 3. จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เอ้ือต่อการทําวิจัย พบว่า ด้านเงินงบประมาณในการทําวิจัย ด้านส่ิงแวดล้อมในการ
วิจัย ด้านวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ และส่ิงอํานวย ความสะดวก มีความสัมพันธ์ทางบวก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ผลงานวิจัยของอภิญญา  หิรัญวงษ์ (2547, น. 194) พบว่า อาจารย์สาขาอาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษากลุ่มนี้มากกว่า
ครึ่งเล็กน้อยที่มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่อง ทุนวิจัยในระดับสูงจํานวนมากกว่าคร่ึงเล็กน้อย (56.5%) และผลงานวิจัย
ของวนิดา  พิงระน้อย (2556, น. 101) พบว่า การสนับสนุนจากหน่วยงานภายในภายนอก ไม่ว่าจะด้านเงินงบประมาณ
ในการทําวิจัย ด้านวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ และส่ิงอํานวย ความสะดวก ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีโอกาสเผยแพร่
ผลงานวิจัย และนําผลงานวิจัยในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ ให้สูงขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ อธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนย่ิงขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง 
นําแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ทําวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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บทคัดย่อ 

               การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของสตรีอาสาในเขตพื้นท่ีตําบลท่าช้างหลังจากเข้ารับ                  
การอบรมโครงการ และความพึงพอใจของสตรีอาสาที่มีต่อการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพสตรี” โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่                        
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี”  จํานวน 100 คน เครื่องมือ                 
ท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ                      
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัยพบว่า 
               1) ด้านพฤติกรรมการเข้าสังคมหลังการเข้ารับการอบรมการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ               
เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความม่ันใจมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85.00 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความม่ันใจมากขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 85.00 และยงัมีความกังวล ในการเข้าสังคม คิดเป็นร้อยละ 15.00   
               2) ด้านความพึงพอใจของสตรีอาสาในเขตตําบลท่าช้าง ท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” พบว่าผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ มีความพึงพอใจต่อภาพรวม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยากร              
ด้านการบริหารจัดการ และด้านการบริการของเจ้าหน้าท่ี ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.40  โดยมีความพึงพอใจในด้าน
วิทยากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.80  รองลงมามีความพึงพอใจด้านการบริการของเจ้าหน้าท่ี คิดเป็นร้อยละ 96.40                
และมีความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 95.60 
คําสําคัญ : พฤติกรรม , ความพึงพอใจ , สตรีอาสา , บริการวิชาการ 

Abstract 

 The purpose of this research was to study behavior and satisfaction of women 
volunteers towards the academic service “personality development project for promoting 
women’s potential”. The subjects were 100 women volunteers.A questionnaire was used as 
the tool in this research. The data were analyzed by mean, standard deviation (S.D.) and 
percentage. 

The results showed that: 
1. After participatingin theacademic service, 85% of the subjects showed             

improvement in their confidence. However, it was found that 15% of the subjects had social 
anxiety. 

2. The subjects’ overall satisfaction towards theacademic service projectwas at high 
level. They were satisfied with lecturers (97.80%), management (96.40%) and service 
officer(95.60%).  

Keywords :  behavior , satisfaction, women volunteers, academic service 

 
 

    -ด้านทัศนคตติ่อการทาํวิจัย 3.68 ± 0.98 
    -ด้านระยะเวลาในการทําวิจัย 3.29 ± 0.74 
ปัจจัยแรงจูงใจในการทําวิจัย 
    -ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน 

3.76 ± 0.87 
3.90 ± 0.85 

    -ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง 3.76 ± 0.80 
    -ด้านการได้รบัการยอมรับนับถือ        3.72 ± 0.88 
    -ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ 3.69 ± 0.94 
ปัจจัยที่เอื้อต่อการทําวิจัย 
    -ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

3.40 ± 0.99 
3.64 ± 1.03 

    -ด้านเงินทุนในการทําวิจัย 3.59 ± 0.96 
    -ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และส่ิงอํานวยความสะดวก 3.21 ± 0.96 
    -ด้านส่ิงแวดล้อมในการวิจัย 3.14 ± 1.02 

แสดงค่าเฉล่ีย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± S.D.) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ด้านทักษะการทําวิจัย ด้านระยะเวลาในการทําวิจัย และด้านทัศนคติ
ต่อการทําวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับจากการวิจัยของช่อลดา วิชัยพาณิชย์ (2554, น. 98-99) ที่พบว่า ปัจจัยด้านทักษะเชิงวิจัย 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับจํานวนงานวิจัย ซ่ึงการมีประสบการณ์ในการทําวิจัย การได้รับโอกาสได้เพิ่มพูนทักษะการทํา
วิจัย มีความสัมพันธ์กับ ลักษณะงานที่รับผิดชอบมากที่สุด และมีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่ําที่สุด และ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเวลาที่เพียงพอต่อการทําวิจัยและคุณภาพงานวิจัย แต่เวลาไม่ใช่
ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการทําวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เท่ากับปัจจัยด้านทักษะเชิงวิจัย 
 2. จากการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการทําวิจัย พบว่า ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับ
จํานวนผลงานวิจัยที่ทําทั้งหมด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรวี  เวียงเหล็ก (2553, น. 97-98) ที่ว่าการเห็นคุณค่า
ในตนเอง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่ออัตมโนทัศน์ในการทําวิจัยในช้ันเรียนของข้าราชการครูสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพราะการยอมรับนับถือตนเองพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง
ว่ามีความสามารถในการทํางานประสบการณ์ในการทํางาน ถ้าได้พัฒนาความสามารถในตนเองให้ดีขึ้นทําให้เกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง พัฒนามาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ของบุคคล ถ้าได้กระทําส่ิงที่ใจตนเองอยากทํา และได้รับ
ผลสําเร็จในส่ิงนั้น 
 3. จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เอื้อต่อการทําวิจัย พบว่า ด้านเงินงบประมาณในการทําวิจัย ด้านส่ิงแวดล้อมในการ
วิจัย ด้านวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ และส่ิงอํานวย ความสะดวก มีความสัมพันธ์ทางบวก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ผลงานวิจัยของอภิญญา  หิรัญวงษ์ (2547, น. 194) พบว่า อาจารย์สาขาอาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษากลุ่มน้ีมากกว่า
ครึ่งเล็กน้อยที่มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่อง ทุนวิจัยในระดับสูงจํานวนมากกว่าคร่ึงเล็กน้อย (56.5%) และผลงานวิจัย
ของวนิดา  พิงระน้อย (2556, น. 101) พบว่า การสนับสนุนจากหน่วยงานภายในภายนอก ไม่ว่าจะด้านเงินงบประมาณ
ในการทําวิจัย ด้านวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ และส่ิงอํานวย ความสะดวก ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีโอกาสเผยแพร่
ผลงานวิจัย และนําผลงานวิจัยในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ ให้สูงขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ อธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง 
นําแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ทําวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของสตรีอาสาในเขตพื้นท่ีตําบลท่าช้างหลังจากเข้ารับ                  
การอบรมโครงการ และความพึงพอใจของสตรีอาสาที่มีต่อการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพสตรี” โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่                        
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี”  จํานวน 100 คน เครื่องมือ                 
ท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ                      
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัยพบว่า 
               1) ด้านพฤติกรรมการเข้าสังคมหลังการเข้ารับการอบรมการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ               
เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความม่ันใจมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85.00 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความม่ันใจมากขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 85.00 และยงัมีความกังวล ในการเข้าสังคม คิดเป็นร้อยละ 15.00   
               2) ด้านความพึงพอใจของสตรีอาสาในเขตตําบลท่าช้าง ท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” พบว่าผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ มีความพึงพอใจต่อภาพรวม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยากร              
ด้านการบริหารจัดการ และด้านการบริการของเจ้าหน้าท่ี ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.40  โดยมีความพึงพอใจในด้าน
วิทยากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.80  รองลงมามีความพึงพอใจด้านการบริการของเจ้าหน้าท่ี คดิเป็นร้อยละ 96.40                
และมีความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 95.60 
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 The purpose of this research was to study behavior and satisfaction of women 
volunteers towards the academic service “personality development project for promoting 
women’s potential”. The subjects were 100 women volunteers.A questionnaire was used as 
the tool in this research. The data were analyzed by mean, standard deviation (S.D.) and 
percentage. 

The results showed that: 
1. After participatingin theacademic service, 85% of the subjects showed             

improvement in their confidence. However, it was found that 15% of the subjects had social 
anxiety. 

2. The subjects’ overall satisfaction towards theacademic service projectwas at high 
level. They were satisfied with lecturers (97.80%), management (96.40%) and service 
officer(95.60%).  

Keywords :  behavior , satisfaction, women volunteers, academic service 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

158

 

บทนํา 
 ราชภัฏรําไพพรรณี เป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนจึงเป็นหน้าท่ี ท่ีสําคัญของใน
การช่วยกันพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความย่ังยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  การพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เป็นสิ่งสําคัญสําหรับ
ชุมชน การพัฒนาท่ีมีจุดเริ่มต้นจากฐานรากของชุมชนจะช่วยกันทําให้ชุมชนในเขตพื้นที่มีเข้มแข็ง ความสําเร็จในสิ่งเหล่านี้ล้วน
ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นสําคัญ การให้ความร่วมมือซ่ึงต้องมีการประสานงาน ท้ังหน่วยงานภายในและ
ภายนอกชุมชน ในเรื่องต่างๆ เป็นเรื่องจําเป็นเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงทําให้ได้มีกลุ่มต่างๆ เกิดขึ้นในชุมชน
มากมาย   
              สตรีอาสาเป็นอีกหนึ่งกลุ่มท่ีมีอยู่ทุกตําบล ในยุคปัจจุบันสตรีอาสาได้เข้ามามีบทบาทเป็นส่วนสําคัญในการ               
พัฒนาชุมชน และสังคมในเรื่องต่างๆ มากขึ้น สตรีอาสาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังของสตรี ในแต่ละชุมชน                    
จะมีสตรีอาสารับผิดชอบในแต่ละเขตพื้นที่ กลายเป็นกําลังสําคัญของแต่ละชุมชน เช่นเดียวกับสตรีอาสา ในเขตพื้นที่               
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ซ่ึงมีบทบาทท่ีสําคัญต่อการพัฒนาชุมชน  การปฏิบัติหน้าท่ีของสตรีอาสาในปัจจุบันเป็นการ
ทํางานเพื่อสังคม ชุมชน ในการทํางานของสตรีอาสาจึงไม่ใช่เพียงแต่การพบปะประสานงานกลุ่มสตรีอาสาในเขตพื้นที่เท่านั้น 
การติดต่อประสานงานของกลุ่มสตรีอาสามีท้ังในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่ สตรีอาสาในเขตพื้นที่ตําบลท่าช้างจึงกลายเป็น              
กําลังสําคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง  
              สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นเรื่องที่สตรีอาสาในเชตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี            
ต่างตระหนักถึง และให้ความสําคัญในเรื่องของบุคลิกภาพเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยทําให้สตรีอาสามีความม่ันใจในการ            
เข้าสังคมมากขึ้น ในการเข้าสังคม ทําให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ เป็นการสร้างการยอมรับ ทําให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นฐานพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ให้ประสบความสําเร็จ  
              ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สายวิชาการ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์จึงสนใจ                
ท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรม และความพึงพอใจของสตรีอาสา ท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ                     
เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” เพื่อนําผลการวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

             1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามในการ                       
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของสตรีอาสา ท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพสตรี จํานวน 100 คน ตามที่ได้ลงทะเบียน และนําแบบสอบถามแจกกลุ่มตัวอย่างที่ลงทะเบียน                       
เพื่อนําผลท่ีได้จากการศึกษามารวบรวมเป็นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม และ                
ความพึงพอใจของสตรีอาสา ท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริม ศักยภาพสตรี”                       
และข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการจัดโครงการบริการวิชาการ“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริม ศักยภาพสตรี”   
              2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยคําถามปลายปิดและปลายเปิด
โดยมีคําถาม 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย วุฒิการศึกษา อายุ 
อาชีพ  ตอนท่ี 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าสังคมภายหลังการเข้ารับการอบรมการให้บริการวิชาการ “โครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริม ศักยภาพสตรี” ตอนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการวิชาการ 
“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี”และตอนที่ 4 เป็นคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการ“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี”   
              ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยมีนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จํานวน 3 คน ซ่ึงได้มีการอบรม                    
ชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนออกเก็บข้อมูลจริง และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล            
โดยนําแบบสอแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างในวันที่มีการประชุมสตรีอาสาในเขตพื้นที่ตําบลท่าช้าง และขอรับคืนทันที 
              ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่ เพื่ออธิบายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมและความพึงพอใจของสตรีอาสา ท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” 
  
ผลการวิจัย 
            ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี
จํานวน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่                  
มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 และมีอายุระหว่าง 
25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.00 ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพทําสวน/ทําไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.00 
รองลงมามีอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 12.00 และเป็นแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
            พฤติกรรมการเข้าสังคมภายหลังการเข้ารับการอบรมการให้บริการวิชาการ“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพสตรี”  ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเข้าสังคมมากข้ึนหลังจากได้เข้าร่วมอบรมการให้บริการวิชาการ
“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” คิดเป็นร้อยละ 75.00 และผู้ตอบแบบสอบถามยังคงเข้าสังคมตามปกติ 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความม่ันใจในการเข้าสังคมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85.00 และ                   
กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความกังวลในการเข้าสังคม คิดเป็นร้อยละ 15.00  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

          สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
            จากการวิจัยพบว่าสตรีอาสาในเขตพื้นที่ตําบลท่าช้างมีพฤติกรรมในการเข้าสังคมภายหลังการเข้ารับการอบรม          
การให้บริการวิชาการ“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” ซ่ึงส่วนใหญ่สตรีอาสามีความถี่ในการเข้าสังคม
มากข้ึน และสตรีอาสามีความม่ันใจในการเข้าสังคมมากขึ้นสอดคล้องกับหลักทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของ Maslow               
จากข้ันต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็นลําดับดังนี้ 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย ( Physiological needs )  
2. ความต้องการความปลอดภัย ( Safety needs ) 3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ( Belongingness and 
love needs ) 4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Esteem needs ) 5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 
            สตรีอาสาในเขตพื้นที่ตําบลท่าช้างมีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการวิชาการ“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ               
เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี”  โดยผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ 3 ด้าน ด้านวิทยากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการ                
ของเจ้าหน้าท่ี  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านวิทยากรมากท่ีสุด รองลงมามีความพึงพอใจด้าน  
การบริการของเจ้าหน้าท่ี และมีความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการเป็นอันดับท่ี 3  โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้ารับ                 
การอบรมมีความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือส่งเสริมศักยภาพสตรี” ในทุก ๆ ด้าน                    
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุกัญญา มีแก้ว (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการ                
ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล เขตอําเภอ ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าภาพรวมและรายด้านความพึงพอใจ                  
ในการใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านอาคาร/สถานที่ 
ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วรรณวิษา                 
ศรีสมุทร (2547) ได้ศึกษาเรื่องการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการจากสํานักงานสหกรณ์การเกษตรสุวรรณ
ภูมิ จํากัดทุกด้าน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง สมหมาย เปียถนอม (2551) ได้ศึกษาความพึงพอใจ                      
ของนักศึกษาในการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมทั้ง 3 ด้านได้แก่                    
ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านอาคารสถานที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และ กิตติธัช อ่ิมวัฒนกุล (2553)  
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่ากลุ่มประชาชนในเขตพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการบริการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในภาพรวม                    
ในทุกด้านอยู่ในระดับ “ปานกลาง”  
 
ข้อเสนอแนะ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมและความพึงพอใจของสตรีอาสา ท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” 
  
ผลการวิจัย 
            ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี
จํานวน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่                  
มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 และมีอายุระหว่าง 
25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.00 ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพทําสวน/ทําไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.00 
รองลงมามีอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 12.00 และเป็นแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
            พฤติกรรมการเข้าสังคมภายหลังการเข้ารับการอบรมการให้บริการวิชาการ“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพสตรี”  ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเข้าสังคมมากข้ึนหลังจากได้เข้าร่วมอบรมการให้บริการวิชาการ
“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” คิดเป็นร้อยละ 75.00 และผู้ตอบแบบสอบถามยังคงเข้าสังคมตามปกติ 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความม่ันใจในการเข้าสังคมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85.00 และ                   
กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความกังวลในการเข้าสังคม คิดเป็นร้อยละ 15.00  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

          สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
            จากการวิจัยพบว่าสตรีอาสาในเขตพื้นที่ตําบลท่าช้างมีพฤติกรรมในการเข้าสังคมภายหลังการเข้ารับการอบรม          
การให้บริการวิชาการ“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” ซ่ึงส่วนใหญ่สตรีอาสามีความถี่ในการเข้าสังคม
มากข้ึน และสตรีอาสามีความม่ันใจในการเข้าสังคมมากขึ้นสอดคล้องกับหลักทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของ Maslow               
จากข้ันต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็นลําดับดังนี้ 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย ( Physiological needs )  
2. ความต้องการความปลอดภัย ( Safety needs ) 3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ( Belongingness and 
love needs ) 4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Esteem needs ) 5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 
            สตรีอาสาในเขตพื้นที่ตําบลท่าช้างมีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการวิชาการ“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ               
เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี”  โดยผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ 3 ด้าน ด้านวิทยากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการ                
ของเจ้าหน้าท่ี  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านวิทยากรมากท่ีสุด รองลงมามีความพึงพอใจด้าน  
การบริการของเจ้าหน้าท่ี และมีความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการเป็นอันดับท่ี 3  โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเข้ารับ                 
การอบรมมีความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือส่งเสริมศักยภาพสตรี” ในทุก ๆ ด้าน                    
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุกัญญา มีแก้ว (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการ                
ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล เขตอําเภอ ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าภาพรวมและรายด้านความพึงพอใจ                  
ในการใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านอาคาร/สถานที่ 
ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วรรณวิษา                 
ศรีสมุทร (2547) ได้ศึกษาเรื่องการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการจากสํานักงานสหกรณ์การเกษตรสุวรรณ
ภูมิ จํากัดทุกด้าน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง สมหมาย เปียถนอม (2551) ได้ศึกษาความพึงพอใจ                      
ของนักศึกษาในการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมทั้ง 3 ด้านได้แก่                    
ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านอาคารสถานที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และ กิตติธัช อ่ิมวัฒนกุล (2553)  
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่ากลุ่มประชาชนในเขตพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการบริการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในภาพรวม                    
ในทุกด้านอยู่ในระดับ “ปานกลาง”  
 
ข้อเสนอแนะ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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              1. การจัดโครงการบริการวิชาการควรจัดหัวข้อการอบรมให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการจากข้อมูล                 
การสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม                                                                                            
vvvvvvvvv2. ควรมีการเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรมบริการวิชาการกับความพึงพอใจท่ีได้รับเพ่ือนําผล 
มาพัฒนาการให้บริการวิชาการที่เหมาะสมต่อไป 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมและความพึงพอใจของสตรีอาสา ท่ีมีต่อการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” 
  
ผลการวิจัย 
            ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี
จํานวน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่                  
มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 และมีอายุระหว่าง 
25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.00 ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพทําสวน/ทําไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.00 
รองลงมามีอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 12.00 และเป็นแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
            พฤติกรรมการเข้าสังคมภายหลังการเข้ารับการอบรมการให้บริการวิชาการ“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพสตรี”  ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเข้าสังคมมากข้ึนหลังจากได้เข้าร่วมอบรมการให้บริการวิชาการ
“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” คิดเป็นร้อยละ 75.00 และผู้ตอบแบบสอบถามยังคงเข้าสังคมตามปกติ 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความม่ันใจในการเข้าสังคมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85.00 และ                   
กลุ่มตัวอย่างยังคงมีความกังวลในการเข้าสังคม คิดเป็นร้อยละ 15.00  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

          สรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
            จากการวิจัยพบว่าสตรีอาสาในเขตพื้นที่ตําบลท่าช้างมีพฤติกรรมในการเข้าสังคมภายหลังการเข้ารับการอบรม          
การให้บริการวิชาการ“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี” ซ่ึงส่วนใหญ่สตรีอาสามีความถี่ในการเข้าสังคม
มากข้ึน และสตรีอาสามีความม่ันใจในการเข้าสังคมมากขึ้นสอดคล้องกับหลักทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของ Maslow               
จากข้ันต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็นลําดับดังนี้ 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย ( Physiological needs )  
2. ความต้องการความปลอดภัย ( Safety needs ) 3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ( Belongingness and 
love needs ) 4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Esteem needs ) 5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 
            สตรีอาสาในเขตพื้นที่ตําบลท่าช้างมีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการวิชาการ“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ               
เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรี”  โดยผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ 3 ด้าน ด้านวิทยากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการ                
ของเจ้าหน้าท่ี  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านวิทยากรมากท่ีสุด รองลงมามีความพึงพอใจด้าน  
การบริการของเจ้าหน้าท่ี และมีความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการเป็นอันดับท่ี 3  โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเข้ารับ                 
การอบรมมีความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการ “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือส่งเสริมศักยภาพสตรี” ในทุก ๆ ด้าน                    
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุกัญญา มีแก้ว (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการ                
ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล เขตอําเภอ ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าภาพรวมและรายด้านความพึงพอใจ                  
ในการใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านอาคาร/สถานที่ 
ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วรรณวิษา                 
ศรีสมุทร (2547) ได้ศึกษาเรื่องการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการจากสํานักงานสหกรณ์การเกษตรสุวรรณ
ภูมิ จํากัดทุกด้าน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง สมหมาย เปียถนอม (2551) ได้ศึกษาความพึงพอใจ                      
ของนักศึกษาในการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมทั้ง 3 ด้านได้แก่                    
ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านอาคารสถานที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และ กิตติธัช อ่ิมวัฒนกุล (2553)  
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่ากลุ่มประชาชนในเขตพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการบริการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในภาพรวม                    
ในทุกด้านอยู่ในระดับ “ปานกลาง”  
 
ข้อเสนอแนะ ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ 

ของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 
FACTORS AFFECTING PURCHASING BEHAVIOR VIA E-COMMERCE  

OF PERSONNEL AND STUDENTS IN RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY 
ธัญยธรณ์ สุนทร, นงลักษณ์ บุญร่วม, มาลีวัลย์ เพชรมณี, วิทมา ธรรมเจริญ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อJ1)Jศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJ2)Jเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJ3)Jศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJและJ4)Jสร้างสมการพยากรณ์
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJโดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ
บุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJจํานวนJ400JรายJโดยใช้เครื่องมือในการศึกษาคือJแบบสอบถาม
สถิติที ่ใช้วิเคราะห์คือJค่าร้อยละJค่าเฉลี ่ยJส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ,JT-test,JF-testJการทดสอบรายคู ่ด้วยวิธี
JLSD(LeastSignificant Difference)Jหากพบความแตกต่างแบบมีนัยสําคัญทางสถิติJและการทดสอบสมมติฐาน
ด้วยวิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณJ(Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่าJผู้ตอบแบบสอบถามJส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงJอายุJ18J-J25JปีJมีอาชีพนักศึกษาJและมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนJน้อยกว่าJ9,000JบาทJส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJคือJมีสินค้าและบริการที่ต้องการ 
และความถี่ในการซื้อสินค้าน้อยกว่าJ2Jคร้ังต่อเดือนJค่าใช้จ่ายเฉลี่ยJ300J-J600JบาทJประเภทสินค้าJได้แก่Jเครื่องแต่งกาย
และเครื่องสําอางJมีรูปแบบการชําระเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารJช่องทางที่เคยใช้ในการซื้อสินค้าและบริการJคือ
เฟซบุ๊กJ(Facebook),JอินสตาแกรมJ(Instagram)Jและลาซาด้าJ(Lazada)Jด้านความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านลักษณะ
ประชากรกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJพบว่าJเพศJแตกต่างกันJมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับJ.05Jในส่วนปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของ
บุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJพบว่าJองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดJด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคาJด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJและด้านส่งเสริมการตลาดJสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
อีคอมเมิร์ซได้ร้อยละJ47.5Jอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับJ.05  
คําสําคัญJ:Jพฤติกรรมการซื้อสินค้า,Jพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์J(อีคอมเมิร์ซ),Jส่วนประสมทางการตลาด 
 

Abstract 

Theเpurposesเ ofเ thisเ researchเwereเ asเ followsเ 1)เ toเ studyเ theเ purchasingเ behaviorเ
viaElectronicเ Commerceเ (E-commerce)เ ofเ personnelเ andเ studentsเ inเ Rambhaiเ Barniเ Rajabhatเ
University, 2)เtoเcompareเtheเdifferencesเofเdemographicเfactorsเandเpurchasingเbehaviorเviaเE-
commerceเ ofpersonnelเ andเ studentsเ inเ Rambhaiเ Barniเ Rajabhatเ University,เ 3)เ toเ studyเ theเ
factorsเ affectingpurchasingเ behaviorเ viaเ E-commerceเ ofเpersonnelเ 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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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ 
ของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

FACTORS AFFECTING PURCHASING BEHAVIOR VIA E-COMMERCE  
OF PERSONNEL AND STUDENTS IN RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY 

ธัญยธรณ์ สุนทร, นงลักษณ์ บุญร่วม, มาลีวัลย์ เพชรมณี, วิทมา ธรรมเจริญ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อJ1)Jศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJ2)Jเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJ3)Jศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJและJ4)Jสร้างสมการพยากรณ์
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJโดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ
บุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJจํานวนJ400JรายJโดยใช้เครื่องมือในการศึกษาคือJแบบสอบถาม
สถิติที ่ใช้วิเคราะห์คือJค่าร้อยละJค่าเฉลี ่ยJส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ,JT-test,JF-testJการทดสอบรายคู ่ด้วยวิธี
JLSD(LeastSignificant Difference)Jหากพบความแตกต่างแบบมีนัยสําคัญทางสถิติJและการทดสอบสมมติฐาน
ด้วยวิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณJ(Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่าJผู้ตอบแบบสอบถามJส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงJอายุJ18J-J25JปีJมีอาชีพนักศึกษาJและมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนJน้อยกว่าJ9,000JบาทJส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJคือJมีสินค้าและบริการที่ต้องการ 
และความถี่ในการซื้อสินค้าน้อยกว่าJ2Jคร้ังต่อเดือนJค่าใช้จ่ายเฉลี่ยJ300J-J600JบาทJประเภทสินค้าJได้แก่Jเครื่องแต่งกาย
และเครื่องสําอางJมีรูปแบบการชําระเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารJช่องทางที่เคยใช้ในการซื้อสินค้าและบริการJคือ
เฟซบุ๊กJ(Facebook),JอินสตาแกรมJ(Instagram)Jและลาซาด้าJ(Lazada)Jด้านความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านลักษณะ
ประชากรกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJพบว่าJเพศJแตกต่างกันJมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับJ.05Jในส่วนปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของ
บุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJพบว่าJองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดJด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคาJด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJและด้านส่งเสริมการตลาดJสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
อีคอมเมิร์ซได้ร้อยละJ47.5Jอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับJ.05  
คําสําคัญJ:Jพฤติกรรมการซื้อสินค้า,Jพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์J(อีคอมเมิร์ซ),Jส่วนประสมทางการตลาด 
 

Abstract 

Theเpurposesเ ofเ thisเ researchเwereเ asเ followsเ 1)เ toเ studyเ theเ purchasingเ behaviorเ
viaElectronicเ Commerceเ (E-commerce)เ ofเ personnelเ andเ studentsเ inเ Rambhaiเ Barniเ Rajabhatเ
University, 2)เtoเcompareเtheเdifferencesเofเdemographicเfactorsเandเpurchasingเbehaviorเviaเE-
commerceเ ofpersonnelเ andเ studentsเ inเ Rambhaiเ Barniเ Rajabhatเ University,เ 3)เ toเ studyเ theเ
factorsเ affectingpurchasingเ behaviorเ viaเ E-commerceเ ofเpersonnelเ 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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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commerceเofเpersonnelandเstudentsเofเRambhaiเBarniเRajabhatเUniversity.เTheเsamplesเofเresearchเ
wereเ400เpersonnelเandstudentsเ inเRambhaiเBarniเRajabhatเUniversity.เTheเresearchเtoolเwasเaเsetเofเ
questionnaire.เ Theเ datawereเ analyzedเ byเ Percentage,เ Means,เ Standardเ Deviation,เ t-test,เ One-wayเ
VarianceเAnalysis,เTestเofLeastเSignificantเDifferenceเofเPairเofเSampleเMean,เandเMultipleเRegressionเ
Analysis. 

Theเresultเshowedเthatเmostเofเtheเrespondentsเwereเfemale,เagedเ18เ-เ25เyearsเold,เhaving 
aเstudentเcareerเandเtheirเaverageเmonthlyเincomeเwereเlessเthanเ9,000เbaht.เMostเofเtheเreasonsเfor 
buyingเthroughเE-commerceเwereเtheเproductsเandเservicesเtheyเneeded.เFrequencyเofเpurchaseเless 
thanเ 2เ timesเ aเmonthเwithเ averageเ costเ 300เ -เ 600เbaht.เ Theเproductเ categoriesเ includedเ costumesเ
andcosmetics.เ Thereเ wasเ aเ formเ ofเ paymentเ viaเ bankเ transfer.เ Theเ channelsเ theyเ usedเ toเ purchaseเ
products andเservicesเwereเFacebook,เInstagramเandเLazada.เTheเdifferencesเbetweenเdemographicเ
factorsเand E-commerceเshoppingเbehaviorเfoundเgenderเdifferencesเhadเtheเbehaviorเofเpurchasing
เgoodsเandservicesเthroughเE-commerceเwereเnotเsignificantlyเdifferentเatเtheเ.05เlevel.เFactorsเaffectingเE-
commerceshoppingเbehaviorเofเpersonnelเandเstudentsเinเRambhaiเBarniเRajabhatเUniversityเfoundเ
Products,Price,เPlaceเandเPromotionเofเMarketingเMixเwereเ factorsเaffectingเpurchasingเbehaviorเviaเE-
commercewhichเcouldเbeเforecastedเthatเpurchasingเbehaviorเviaเE-commerceเwasเequaledเto 47.5%เ
atเtheเ.05statisticallyเsignificantเlevel. 
Keywordsเ:เShoppingเBehavior,เElectronicเCommerceเ(E-commerce),เMarketingเMix 
 
บทนํา 

สังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมโลกาภิวัฒน์Jกล่าวคือJสังคมที่ไร้พรมแดนJมนุษย์สามารถติดต่อสื่อสาร
กันอย่างสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้นJเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศJอุปกรณ์การสื่อสารต่างJๆ 
เช่นJคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล,Jโน๊ตบุ๊คJและโทรศัพท์มือถอืJเป็นต้นJรวมไปถึงระบบเครือข่ายสัญญาณต่างJๆ 

ในป ัจจ ุบ ันได ้ม ีการนําเทคโนโลย ีเข ้ามาใช ้ในการทําธ ุรก ิจการค ้าที ่เร ียกว ่าJพาณิชย์อ ิเล ็กทรอนิกส์
J( ElectronicCommerce)Jหร ือ อ ีค อม เ ม ิร ์ซ J(E-commerce)Jเ ริ ่ม ขึ ้น เ มื ่อ ป ร ะม าณป ีJ1990Jซึ ่ง เ ป ็น ก า ร ใ ช้
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางการค้าระหว่างผู้ค้ากับกลุ่มลูกค้าJพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กําลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางJ
เนื่องจากมีผลตอบแทนที่คุ้มค่า เป็นการทําการค้าท่ีไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางJอีกท้ังยังเป็นการทําการค้าท่ีไร้พรมแดนJไม่
มีขีดจาํกัดของเวลาและสถานที่ ทําให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและรวดเร็วJจากสาเหตุท่ีกล่าวมานั้นJจึงทําให้
การซ้ือสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องสะดวกสบายสําหรับผู้บริโภคJ 

จากการสํารวจตัวเลขของทางJWeเAreเSocialเDigitalเAgencyJในประเทศสิงคโปร์JเดือนมกราคมJพ.ศ. 2559
ได้ทําการรวบรวมสถิติJและสํารวจพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยจากประชากรทั้งหมด
จํานวนJ68Jล้านคนJพบว่าJมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่าJ38Jล้านคนJคิดเป็นร้อยละJ56JของประชากรJในด้านการใช้บริการ
และซ้ือสินค้าออนไลน์ของคนไทยJพบว่าJมีการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์Jคิดเป็นร้อยละJ44Jค้นหาสินค้าหรือบริการ
ผ่านออนไลน์Jคิดเป็นร้อยละJ48Jเข้าชมเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์Jคิดเป็นร้อยละJ40Jสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์
คิดเป็นร้อยละJ39Jและสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนJคิดเป็นร้อยละJ31J(WeเAreเSocialเDigital Agency, 2559) 

สํานักงานสถิติแห่งชาติJกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมJได้สํารวจผู้ท่ีใช้อินเตอร์เน็ตJ29.8Jล้านคน พบว่าผู้
ท่ีเคยจองหรือซ้ือสินค้าและบริการผ่านทางอีคอมเมิร์ซมีเพียงJร้อยละJ7.9Jโดยเป็นเพศหญิงJร้อยละJ65.7Jและเพศชาย
ร้อยละJ34.3Jเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุJพบว่าJผู้ท่ีเคยจองหรือซ้ือสินค้าและบริการทางอีคอมเมิร์ซJส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
อายุJ25J-J34JปีJร้อยละJ35.0Jรองลงมาเป็นกลุ่มอายุJ15J-J24JปีJร้อยละJ28.4Jและกลุ่มอายุJ35J-J49JปีJร้อยละJ28.2(
สํานักงานสถิติแห่งชาติJกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,J2559) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJเป็นสถาบันอุดมศึกษาJสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่ท่ีตําบลท่าช้างJอําเภอเมืองจันทบุรีJจังหวัดจันทบุรีJเป็นสถาบันหนึ่งที่มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
เป็นจํานวนมากJและยังมีบุคลากรที่รับราชการหรือทํางานอยู่ภายในมหาวิทยาลัยJได้แก่Jครู/อาจารย์Jและพนักงาน
มหาวิทยาลัยJเป็นต้นJมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีนักศึกษาJร้อยละJ92.71JรองลงมามีJครู/อาจารย์Jร้อยละJ4.29
และพนักงานมหาวิทยาลัยJสายสนับสนุนJรอ้ยละJ3  

จากข้อมูลในข้างต้นที่กล่าวมาJพบว่าJปัจจุบันธุรกิจการค้าได้มีการนําเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์Jหรืออี
คอมเมิร์ซJเข้ามาใช้เพื่ออํานวยความสะดวกJและรวดเร็วในการค้าระหว่างผู้ค้ากับกลุ่มลูกค้าJประชากรในประเทศไทยที่มี
ความสนใจในการซื้อสินค้าและบริการผ่านอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นJ(15J-J24Jปี)JและวัยทํางานJ(25J-J34Jปี)ซ่ึง
เป็นJ2Jอันดับแรกท่ีเคยจองหรือซ้ือสินค้าและบริการทางอีคอมเมิร์ซJดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ดําเนินธุรกิจขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJและผู้ที่สนใจทําธุรกิจออนไลน์ได้นําไปใช้
ในการพัฒนาJวางแผนกลยุทธ์Jและปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของ
ผู้บริโภคมากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.JJเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2.JJเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านลักษณะประชากรJกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

ของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
3.JJเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณี 
4.JJเพื่อสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณ ี
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1.JJขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาวิจัยJคือJปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากร 
และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJซ่ึงประกอบไปด้วยปัจจัยที่ศึกษาJ3Jด้านดังนี้ 

1.1JJปัจจัยด้านลักษณะประชากรJได้แก่JเพศJอายุJอาชีพJและรายได้ต่อเดือน 
1.2JJปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดJได้แก่Jด้านผลิตภัณฑ์Jด้านราคาJด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJและ

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1.3JJพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ได้แก่Jด้านค้นหาข้อมูลJด้านการเลือกซ้ือJด้านประเมินคุณค่าJและด้านพฤติกรรมหลังการขาย 
2.JJกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยJคือJบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
3.JJระยะเวลาการทําวิจัยJ3JเดือนJคือJเดือนกรกฎาคมJพ.ศ.J2560JถึงJกันยายนJพ.ศ.J2560 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.JJผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเกีย่วข้องนําผลวิจัยไปพัฒนาJและปรับปรุงJเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
2.JJผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีสนใจจะดําเนินธุรกิจค้าขายผ่านอีคอมเมิร์ซนําผลการวิจัยไปใช้ประกอบการวางแผน

กลยุทธ์ต่างJๆJให้เหมาะสม 
3.JJเพื่อนําผลการวิจัยไปประกอบการตัดสินใจในการทําธุรกิจด้านการวางแผนJพัฒนาธุรกิจJส่งเสริมการขายให้

ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJเป็นสถาบันอุดมศึกษาJสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่ท่ีตําบลท่าช้างJอําเภอเมืองจันทบุรีJจังหวัดจันทบุรีJเป็นสถาบันหนึ่งที่มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
เป็นจํานวนมากJและยังมีบุคลากรที่รับราชการหรือทํางานอยู่ภายในมหาวิทยาลัยJได้แก่Jครู/อาจารย์Jและพนักงาน
มหาวิทยาลัยJเป็นต้นJมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีนักศึกษาJร้อยละJ92.71JรองลงมามีJครู/อาจารย์Jร้อยละJ4.29
และพนักงานมหาวิทยาลัยJสายสนับสนุนJรอ้ยละJ3  

จากข้อมูลในข้างต้นที่กล่าวมาJพบว่าJปัจจุบันธุรกิจการค้าได้มีการนําเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์Jหรืออี
คอมเมิร์ซJเข้ามาใช้เพื่ออํานวยความสะดวกJและรวดเร็วในการค้าระหว่างผู้ค้ากับกลุ่มลูกค้าJประชากรในประเทศไทยที่มี
ความสนใจในการซื้อสินค้าและบริการผ่านอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นJ(15J-J24Jปี)JและวัยทํางานJ(25J-J34Jปี)ซ่ึง
เป็นJ2Jอันดับแรกท่ีเคยจองหรือซื้อสินค้าและบริการทางอีคอมเมิร์ซJดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ดําเนินธุรกิจขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJและผู้ที่สนใจทําธุรกิจออนไลน์ได้นําไปใช้
ในการพัฒนาJวางแผนกลยุทธ์Jและปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของ
ผู้บริโภคมากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.JJเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2.JJเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านลักษณะประชากรJกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

ของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
3.JJเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณี 
4.JJเพื่อสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณ ี
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1.JJขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาวิจัยJคือJปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากร 
และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJซ่ึงประกอบไปด้วยปัจจัยที่ศึกษาJ3Jด้านดังนี้ 

1.1JJปัจจัยด้านลักษณะประชากรJได้แก่JเพศJอายุJอาชีพJและรายได้ต่อเดือน 
1.2JJปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดJได้แก่Jด้านผลิตภัณฑ์Jด้านราคาJด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJและ

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1.3JJพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ได้แก่Jด้านค้นหาข้อมูลJด้านการเลือกซ้ือJด้านประเมินคุณค่าJและด้านพฤติกรรมหลังการขาย 
2.JJกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยJคือJบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
3.JJระยะเวลาการทําวิจัยJ3JเดือนJคือJเดือนกรกฎาคมJพ.ศ.J2560JถึงJกันยายนJพ.ศ.J2560 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.JJผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งนําผลวิจัยไปพัฒนาJและปรับปรุงJเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
2.JJผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีสนใจจะดําเนินธุรกิจค้าขายผ่านอีคอมเมิร์ซนําผลการวิจัยไปใช้ประกอบการวางแผน

กลยุทธ์ต่างJๆJให้เหมาะสม 
3.JJเพ่ือนําผลการวิจัยไปประกอบการตัดสินใจในการทําธุรกิจด้านการวางแผนJพัฒนาธุรกิจJส่งเสริมการขายให้

ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
ทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องJโดยอาศัยเนื้อหาสาระของข้อมูลJบทความต่างJๆJดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
ศุภรJเสรีรัตน์J(2540)Jให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่าJพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกในการค้นหา

(Searching)Jการซ้ือJ(Purchasing)Jการใช้J(Using)JการประเมินผลJ(Evaluation)Jและการใช้จ่ายJ(Disposing)Jโดยผู้บริโภค
คาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการได้JหรืออาจหมายถึงJพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือและใช้สินค้า
และบริการโดยผ่านการแลกเปลี่ยนท่ีบุคคลต้องมีการตัดสินใจทั้งก่อนและหลังการกระทําดังกล่าวJโดยบุคคลท่ีถือว่าเป็น
ผู้บริโภคคือJ“บุคคลผู้มีสิทธิในการได้มาและใช้ไปซ่ึงสินค้าและบริการที่ได้มีการเสนอขายโดยสถาบันทางการตลาด”  

จากนิยามดังกล่าวผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าJพฤติกรรมผู้บริโภคJหมายถึงJการกระทําที่ผู้บริโภคแสดงออกถึง
กระบวนการในการซื้อสินค้าและการบริการเพื่อการตอบสนองความพึงพอใจJโดยเริ่มตั้งแต่การค้นหาสินค้าและการบริการ
การเลือกซ้ือJการประเมินคุณค่าJไปจนถึงประเมินผลจากการใช้สอยJโดยพฤติกรรมผู้บริโภคน้ันหมายรวมถึงทั้งที่ผู้บริโภค
จะตัดสินใจซ้ือและตัดสินใจไม่ซ้ือJซ่ึงพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละคนนั้นมักจะได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยส่วนบุคคลJเช่น
ทัศนคติJการเรียนรู้Jรับรู้JและความทรงจําJเป็นต้น 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาดJ(MarketingเMix)JหมายถึงJเครื่องมือที่กิจการใช้ตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเป้าหมายJส่วนประสมการตลาดประกอบด้วยสิ่งท่ีกิจการใช้เพื่อสร้างอิทธิพลในการโน้มน้าว
ความต้องการสินค้าของกิจการJส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้J4Jกลุ่มJดังที่เรียกกันว่าJ“4Ps”Jอันได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์J(Product)JราคาJ(Price)Jการจัดจําหน่ายJ(Place)Jและการส่งเสริมการตลาดJ(Promotion)  

จากการที่ผู้วิจัยได้ทําการทบทวนวรรณกรรมJพบว่าJปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ ได้แก่
ปัจจัยด้านลักษณะประชากรJและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดJดังนั้นผู้วิจัยจึงนําปัจจัยดังกล่าวมาพัฒนากรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ 

กรอบแนวคิดทางการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่J1Jกรอบแนวคิดทางการวิจัย 

 

 

ปัจจัยด้านลักษณะประชากร 
- เพศ 
      - อายุ  
      - อาชีพ  
      - รายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
      - ด้านผลิตภัณฑ์  
      - ด้านราคา  
      - ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  
      - ด้านส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
ของบุคลากร และนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
1.JJประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยJคือJบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJโดยมีจํานวนทั้งสิ้น
9,955JคนJ(ฝ่ายทะเบียนJและฝ่ายงานการเจ้าหน้าท่ีJมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี,J2560) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยJคือJบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJจํานวนJ400Jคน
จากการใช้สูตรของทาโร่Jยามาเน่J(TaroเYamane)Jในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างJ(ขนาดความเชื่อมั่นที่J95%,
ค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบท่ีJ5%)Jจากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบแบ่งชั้นภูมิตามอาชีพJซ่ึงแบ่งเป็นครู/อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัยJสายสนบัสนุนJและนักศึกษาJและทําการจัดสรรขนาดตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
2.JJเครื่องมือที่ใช้การในวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามโดยโครงสร้างแบบสอบถามได้แบ่งแบ่งออกเป็นJ4Jส่วนJได้แก่ 
ส่วนที่J1Jเป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะประชากรJเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบเลือกตอบ 

(MultipleChoicesเQuestion)Jโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียวJจํานวนJ4Jข้อ  
ส่วนที่J2Jคําถามเกี่ยวกับลักษณะการซื้อสินค้าและบริการผ่านอีคอมเมิร์ซJเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบ

เลือกตอบ(MultipleเChoicesเQuestion)JจํานวนJ6Jข้อJโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ 
ส่วนที่J3Jเป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดJเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า

(RatingScaleเMethod)Jมีจํานวนทั้งหมดJ26Jข้อJซ่ึงแต่ละคําถามจะมีระดับความสําคัญ 5 ระดับJคือJมากท่ีสุดJมาก
ปานกลางJน้อยJและน้อยที่สุดJคําตอบจะถูกแปลงเป็นคะแนนJ5JระดับJคือJ5,J4,J3,J2JและJ1JตามลําดับJ 

ส่วนที่J4Jเป็นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
(RatingเScaleเMethod)Jมีจํานวนท้ังหมดJ17Jข้อJซ่ึงแต่ละคําถามจะมีระดับความสําคัญJ5JระดับJคือJมากท่ีสุดJมาก
ปานกลางJน้อยและน้อยที่สุดคําตอบจะถูกแปลงเป็นคะแนนJ5JระดับJคือJ5,J4,J3,J2JและJ1JตามลําดับJ 

เกณฑ์วัดระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดJ(ส่วนที่J3)Jและพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ผ่านอีคอมเมิร์ซJ(ส่วนที่J4)Jมีดังนี้    

คะแนนเฉลี่ย 4.21J–J5.00      หมายถึง      มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41J–J4.20      หมายถึง      มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61J–J3.40      หมายถึง      ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81J–J2.60      หมายถึง      น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00J–J1.80      หมายถึง      น้อยที่สุด 

3.JJการเก็บรวบรวมข้อมูลJในการรวบรวมข้อมูลดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1)JJศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2)JJนําแบบสอบถามจํานวนJ400JชุดJไปสอบถามข้อมูลจากบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณีJโดยแบ่งเป็นครู/อาจารย์JพนักงานมหาวิทยาลัยJสายสนับสนุนJและนักศกึษาJ 
4.JJสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําเสนอและสรุปผลการวิจัยได้ใช้การคํานวณค่าสถิติต่างJๆJโดยแบ่งเป็น 
4.1JJสถิติเชิงพรรณนาJ(DescriptiveเStatistics)Jเพื่อแจกแจงความถี่ร้อยละJ(Percentage)Jค่าเฉลี่ยJ(Mean) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานJ(StandardเDeviation) 
4.2JJวิเคราะห์หาความแตกต่างของปัจจัยJเพศJอายุJอาชีพJและรายได้ต่อเดือนที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า

ผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJท่ีแตกต่างกันJโดยใช้สถิติJT-test และ
JOneWayเANOVAเ(F-Test)Jในการหาความแตกต่าง  

4.3JJวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณJ(MultipleเRegressionเAnalysis)Jเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้ผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
1.JJประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยJคือJบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJโดยมีจํานวนทั้งสิ้น
9,955JคนJ(ฝ่ายทะเบียนJและฝ่ายงานการเจ้าหน้าท่ีJมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี,J2560) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยJคือJบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJจํานวนJ400Jคน
จากการใช้สูตรของทาโร่Jยามาเน่J(TaroเYamane)Jในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างJ(ขนาดความเชื่อมั่นที่J95%,
ค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบท่ีJ5%)Jจากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบแบ่งชั้นภูมิตามอาชีพJซ่ึงแบ่งเป็นครู/อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัยJสายสนบัสนุนJและนักศึกษาJและทําการจัดสรรขนาดตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
2.JJเครื่องมือที่ใช้การในวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามโดยโครงสร้างแบบสอบถามได้แบ่งแบ่งออกเป็นJ4Jส่วนJได้แก่ 
ส่วนที่J1Jเป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะประชากรJเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบเลือกตอบ 

(MultipleChoicesเQuestion)Jโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียวJจํานวนJ4Jข้อ  
ส่วนท่ีJ2Jคําถามเกี่ยวกับลักษณะการซื้อสินค้าและบริการผ่านอีคอมเมิร์ซJเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบ

เลือกตอบ(MultipleเChoicesเQuestion)JจํานวนJ6Jข้อJโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ 
ส่วนที่J3Jเป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดJเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า

(RatingScaleเMethod)Jมีจํานวนทั้งหมดJ26Jข้อJซ่ึงแต่ละคําถามจะมีระดับความสําคัญ 5 ระดับJคือJมากท่ีสุดJมาก
ปานกลางJน้อยJและน้อยที่สุดJคําตอบจะถูกแปลงเป็นคะแนนJ5JระดับJคือJ5,J4,J3,J2JและJ1JตามลําดับJ 

ส่วนที่J4Jเป็นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
(RatingเScaleเMethod)Jมีจํานวนท้ังหมดJ17Jข้อJซ่ึงแต่ละคําถามจะมีระดับความสําคัญJ5JระดับJคือJมากท่ีสุดJมาก
ปานกลางJน้อยและน้อยที่สุดคําตอบจะถูกแปลงเป็นคะแนนJ5JระดับJคือJ5,J4,J3,J2JและJ1JตามลําดับJ 

เกณฑ์วัดระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดJ(ส่วนที่J3)Jและพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ผ่านอีคอมเมิร์ซJ(ส่วนที่J4)Jมีดังนี้    

คะแนนเฉลี่ย 4.21J–J5.00      หมายถึง      มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41J–J4.20      หมายถึง      มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61J–J3.40      หมายถึง      ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81J–J2.60      หมายถึง      น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00J–J1.80      หมายถึง      น้อยที่สุด 

3.JJการเก็บรวบรวมข้อมูลJในการรวบรวมข้อมูลดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1)JJศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2)JJนําแบบสอบถามจํานวนJ400JชุดJไปสอบถามข้อมูลจากบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณีJโดยแบ่งเป็นครู/อาจารย์JพนักงานมหาวิทยาลัยJสายสนับสนุนJและนักศกึษาJ 
4.JJสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําเสนอและสรุปผลการวิจัยได้ใช้การคํานวณค่าสถิติต่างJๆJโดยแบ่งเป็น 
4.1JJสถิติเชิงพรรณนาJ(DescriptiveเStatistics)Jเพื่อแจกแจงความถี่ร้อยละJ(Percentage)Jค่าเฉลี่ยJ(Mean) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานJ(StandardเDeviation) 
4.2JJวิเคราะห์หาความแตกต่างของปัจจัยJเพศJอายุJอาชีพJและรายได้ต่อเดือนที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า

ผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJท่ีแตกต่างกันJโดยใช้สถิติJT-test และ
JOneWayเANOVAเ(F-Test)Jในการหาความแตกต่าง  

4.3JJวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณJ(MultipleเRegressionเAnalysis)Jเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้ผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ผลการศึกษา 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อแรกของงานวิจัยนี้JคือJเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากร

และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็นJ4Jส่วนJดังนี้ 
ส่วนที่J1Jลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามJจํานวนJ400JคนJพบว่าJผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงJจํานวนJ298JคนJคิดเป็นร้อยละJ74.5JอายุJ18J-J25JปีJจํานวนJ371JคนJคิดเป็นร้อยละJ92.8
ส่วนใหญ่มีอาชีพนักศึกษาJจํานวนJ371JคนJคิดเป็นร้อยละJ92.8Jและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนJน้อยกว่าJ9,000 บาทJจํานวน
288JคนJคิดเป็นร้อยละJ72 
ส่วนที่J2Jลักษณะการซื้อสินค้าและบริการผ่านอีคอมเมิร์ซของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามJส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJคือJมีสินค้าและบริการที่ต้องการJและ
ความถ่ีในการซื้อสินค้าและบริการน้อยกว่าJ2Jครั้ง/เดือนJมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซ้ือสินคา้แต่ละครั้งJ300J-J600Jบาท 
ประเภทสินค้าและบริการที่ซ้ือJคือJเครื่องแต่งกาย,Jเครื่องสําอางJและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์Jมีรูปแบบการชําระเงินผ่าน
การโอนเงินผ่านธนาคาร/เอทีเอ็มJ(ATM)Jและชําระเงินโดยใช้บริการเก็บเงินปลายทางJช่องทางท่ีเคยใช้ในการซื้อสินค้า
และบริการJคือJเฟซบุ๊กJ(Facebook),JอินสตาแกรมJ(Instagram)Jและลาซาด้าJ(Lazada)  
 
ส่วนที่J3Jปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ตารางที่J1Jแสดงค่าเฉลี่ยJส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานJและระดับความสําคัญJของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด S.D. ระดับความสําคัญ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
1. ความทันสมัยของผลิตภัณฑ์ 

 
4.37 

 
0.564 

 
มากที่สุด 

2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4.18 0.665 มาก 
3. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เหมาะกับการใช้งาน  4.26 0.632 มากที่สุด 
4. ผลิตภัณฑ์มีตราสินค้าเป็นที่รู้จกั 4.20 0.708 มาก 
5. ชื่อเสียงของร้านค้า 4.16 0.725 มาก 
6. ความสวยงามของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์  4.12 0.751 มาก 

ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม 4.21 0.441 มากที่สุด 
ด้านราคา 
1. ความเหมาะสมของราคากับคณุภาพของผลิตภัณฑ์  

 
4.15 

 
0.676 

 
มาก 

2. ราคาสินค้าถูกกว่าการซ้ือด้วยวิธีอ่ืน 4.12 0.721 มาก 
3. ความหลากหลายของวิธีการชําระเงิน 4.17 0.699 มาก 
4. ความปลอดภัยในการชําระเงิน 4.10 0.758 มาก 
5. เรียกเก็บเงินตามจํานวนจริงที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ 4.14 0.738 มาก 
6. ความชัดเจนในการแสดงราคาสินค้า 4.09 0.760 มาก 
7. ความเหมาะสมของค่าจัดส่งสนิค้า 4.08 0.732 มาก 

ด้านราคาโดยรวม 4.12 0.464 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
1. ความสะดวกในการค้นหา และเลือกซ้ือสินค้า 

 
4.28 

 
0.654 

 
มากที่สุด 

2. เปิดให้บริการตลอดเวลา  4.34 0.668 มากที่สุด 
3. ความสะดวกในการสั่งซ้ือ  4.27 0.654 มากที่สุด 
4. ความสะดวกของขั้นตอนการสั่งซ้ือ 4.24 0.656 มากที่สุด 
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ตารางที่J1(ต่อ)Jแสดงค่าเฉลี่ยJส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานJและระดับความสําคัญJของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด S.D. ระดับความสําคัญ 

5. ความน่าสนใจของเว็บไซต์  4.20 0.736 มาก 
6. ความน่าเชื่อถือของสถานที่จําหน่าย 4.14 0.784 มาก 
7. ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า 4.04 0.758 มาก 
8. บริการจัดส่งสนิค้าฟรี 3.92 0.907 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยรวม 4.18 0.450 มาก 
ด้านส่งเสริมการตลาด 
1. การใช้สื่อโฆษณา เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต 

 
4.17 

 
0.682 

 
มาก 

2. บุคลิกภาพของพนักงานขาย เช่น การตอบคําถาม ฯลฯ 4.06 0.778 มาก 
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น มีการลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค 4.05 0.731 มาก 
4. การคืนเงิน/รับเปลี่ยนสินค้าเม่ือมีปัญหา  3.96 0.888 มาก 
5. จัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก  3.98 0.819 มาก 

ด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวม 4.04 0.610 มาก 
ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 4.14 0.377 มาก 

จากตารางท่ีJ1Jผลการศึกษาพบว่าJโดยภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก
( J=J4.14,JS.D.J=J0.377) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 3 อันดับแรกคือJด้านผลิตภัณฑ์Jรองลงมาคือด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ายJและด้านราคาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปได้ดังนี้  

ด้านผลิตภัณฑ์Jเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุดJ( J=J4.21,S.D.J=J0.441)Jเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าJ3JอันดับแรกคือJความทันสมัยของผลิตภัณฑ์Jความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เหมาะกับการใช้งานJและผลิตภัณฑ์มี
ตราสินค้าเป็นที่รู้จักJมีค่าเฉลี่ยJ4.37,4.26JและJ4.20Jตามลําดับ 

ด้านราคาJเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับมากJ( J=J4.12,JS.D.J= 0.464)Jเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อJพบว่า
3JอันดับแรกคือJความหลากหลายของวิธีการชําระเงินความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของผลิตภัณฑ์Jและเรียกเก็บ
เงินตามจํานวนจริงที่ระบุไว้ในเว็บไซต์Jมีค่าเฉลี่ย J4.17,J4.15และJ4.14Jตามลําดับ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก( J=J4.18,S.D.J=J0.450)Jเมือ่พจิารณาเปน็
รายข้อJพบว่าJ3JอันดับแรกคือJเปิดให้บริการตลอดเวลาJความสะดวกในการค้นหาและเลือกซ้ือสินค้าJและความสะดวก
ในการสั่งซ้ือJมีค่าเฉลี่ย4.34,J4.28JและJ4.27Jตามลําดับ 

ด้านส่งเสริมการตลาดJเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับมากJ( J=J4.04,S.D.J=J0.610)Jเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อJพบว่าJ3JอันดับแรกคือJการใช้สื่อโฆษณาJเช่นJสิ่งพิมพ์Jวิทยุ อินเตอร์เน็ตJบุคลิกภาพของพนักงานขายJเช่น
การตอบคําถามJฯลฯJและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายJเช่นJมีการลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชคJมีค่าเฉลี่ยJ4.17,J4.06
และJ4.05 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านอีคอมเมิร์ซ 

ตารางที่J2Jแสดงค่าเฉลี่ยJส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานJและระดับความสําคัญJของพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ 
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ S.D. ระดับพฤติกรรม 

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 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่J1(ต่อ)Jแสดงค่าเฉลี่ยJส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานJและระดับความสําคัญJของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด S.D. ระดับความสําคัญ 

5. ความน่าสนใจของเว็บไซต์  4.20 0.736 มาก 
6. ความน่าเชื่อถือของสถานที่จําหน่าย 4.14 0.784 มาก 
7. ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า 4.04 0.758 มาก 
8. บริการจัดส่งสนิค้าฟรี 3.92 0.907 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยรวม 4.18 0.450 มาก 
ด้านส่งเสริมการตลาด 
1. การใช้สื่อโฆษณา เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต 

 
4.17 

 
0.682 

 
มาก 

2. บุคลิกภาพของพนักงานขาย เช่น การตอบคําถาม ฯลฯ 4.06 0.778 มาก 
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น มีการลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค 4.05 0.731 มาก 
4. การคืนเงิน/รับเปลี่ยนสินค้าเม่ือมีปัญหา  3.96 0.888 มาก 
5. จัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าท่ีเป็นสมาชิก  3.98 0.819 มาก 

ด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวม 4.04 0.610 มาก 
ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 4.14 0.377 มาก 

จากตารางท่ีJ1Jผลการศึกษาพบว่าJโดยภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก
( J=J4.14,JS.D.J=J0.377) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 3 อันดับแรกคือJด้านผลิตภัณฑ์Jรองลงมาคือด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ายJและด้านราคาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปได้ดังนี้  

ด้านผลิตภัณฑ์Jเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุดJ( J=J4.21,S.D.J=J0.441)Jเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าJ3JอันดับแรกคือJความทันสมัยของผลิตภัณฑ์Jความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เหมาะกับการใช้งานJและผลิตภัณฑ์มี
ตราสินค้าเป็นที่รู้จักJมีค่าเฉลี่ยJ4.37,4.26JและJ4.20Jตามลําดับ 

ด้านราคาJเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับมากJ( J=J4.12,JS.D.J= 0.464)Jเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อJพบว่า
3JอันดับแรกคือJความหลากหลายของวิธีการชําระเงินความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของผลิตภัณฑ์Jและเรียกเก็บ
เงินตามจํานวนจริงที่ระบุไว้ในเว็บไซต์Jมีค่าเฉลี่ย J4.17,J4.15และJ4.14Jตามลําดับ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก( J=J4.18,S.D.J=J0.450)Jเมือ่พจิารณาเปน็
รายข้อJพบว่าJ3JอันดับแรกคือJเปิดให้บริการตลอดเวลาJความสะดวกในการค้นหาและเลือกซ้ือสินค้าJและความสะดวก
ในการสั่งซ้ือJมีค่าเฉลี่ย4.34,J4.28JและJ4.27Jตามลําดับ 

ด้านส่งเสริมการตลาดJเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับมากJ( J=J4.04,S.D.J=J0.610)Jเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อJพบว่าJ3JอันดับแรกคือJการใช้สื่อโฆษณาJเช่นJสิ่งพิมพ์Jวิทยุ อินเตอร์เน็ตJบุคลิกภาพของพนักงานขายJเช่น
การตอบคําถามJฯลฯJและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายJเช่นJมีการลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชคJมีค่าเฉลี่ยJ4.17,J4.06
และJ4.05 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านอีคอมเมิร์ซ 

ตารางที่J2Jแสดงค่าเฉลี่ยJส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานJและระดับความสําคัญJของพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ 
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ S.D. ระดับพฤติกรรม 

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 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่J2(ต่อ)Jแสดงค่าเฉลี่ยJส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานJและระดับความสําคัญJของพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ 
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ S.D. ระดับพฤติกรรม 

ด้านการเลือกซ้ือ 
1. ซ้ือสินค้าท่ีจัดโปรโมชั่นพิเศษ  

 
4.37 

 
0.720 

 
มากที่สุด 

2. ซ้ือสินค้าตามกระแสนิยมในสังคม  4.16 0.830 มาก 
3. ราคาสินคา้ตรงกับความต้องการ 4.27 0.721 มากที่สุด 
4. เลือกสินค้าท่ีมีตราสินค้าเป็นที่รู้จัก และมีภาพลักษณ์ท่ีดี  4.20 0.766 มาก 

ด้านการเลือกซ้ือโดยรวม 4.25 0.554 มาก 
ด้านการประเมินคุณค่า 
1. อายุการใช้งานของสินค้า 

 
4.17 

 
0.718 

 
มาก 

2. ความแข็งแรง/ทนทาน ของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 4.17 0.776 มาก 
3. การประกันสินค้า 4.13 0.788 มาก 
4. คุณภาพของสินค้า 4.26 0.736 มากที่สุด 

ด้านการประเมินคุณค่าโดยรวม 4.18 0.606 มาก 
ด้านพฤติกรรมหลังการขาย 
1. ความพึงพอใจในสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ 

 
4.25 

 
0.680 

 
มากที่สุด 

2. ความพึงพอใจในบริการจัดส่งสินค้า 4.11 0.730 มาก 
3. การแนะนํา/บอกต่อ  4.03 0.726 มาก 
4. การซื้อสินค้าซํ้า 3.95 0.812 มาก 

ด้านพฤติกรรมหลังการขายโดยรวม 4.08 0.587 มาก 
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซโดยรวม 4.11 0.444 มาก 

จากตารางที่J2Jผลการศึกษาพบว่าJพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
J( J=J4.11,S.D.J=J0.444)Jเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านJพบว่าJ3Jอันดับแรกคือ ด้านการเลือกซ้ือรองลงมาคือJด้านการ
ประเมินคุณค่าและด้านพฤติกรรมหลังการขายJเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ด้านค้นหาข้อมูลJมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากJ( J=J3.92,JS.D.J=J0.644)Jเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อJพบว่าJ3
อันดับแรกคือJค้นหาจากอินเตอร์เน็ตJสอบถามจากเพื่อน/คนรู้จักJและค้นหาจากสื่อโฆษณา/โทรทัศน์Jมีค่าเฉลี่ย
4.37,J4.01และJ3.82Jตามลําดับ 

ด้านการเลือกซ้ือJมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากJ( J=J4.25,JS.D.J=J0.554)Jเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าJ3อันดับ
แรกคือJซ้ือสินค้าท่ีจัดโปรโมชั่นพิเศษJราคาสินค้าตรงกับความต้องการJและเลือกสินค้าท่ีมีตราสินค้าเป็นที่รู้จัก และมี
ภาพลักษณ์ท่ีดีJมีค่าเฉลี่ยJ4.37,J4.27 และJ4.20Jตามลําดับ 

ด้านการประเมินคุณค่าJมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากJ( J=J4.18,JS.D.J=J0.606)Jเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
3JอันดับแรกคือJคุณภาพของสินค้าJอายุการใช้งานของสินค้าJและความแข็งแรง/ทนทานของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มี
ค่าเฉลี่ยJ4.26,J4.17 และJ4.17Jตามลําดับ 

ด้านพฤติกรรมหลังการขายJมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากJ( J=J4.08,JS.D.J=J0.587)Jเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า3JอันดับแรกคือJความพึงพอใจในสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์Jความพึงพอใจในบริการจัดส่งสินค้าJและการแนะนํา/บอกตอ่มี
ค่าเฉลี่ยJ4.25,J4.11 และJ4.03Jตามลําดับ 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง (T-test และ F-Test) 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่สองของงานวิจัยนี้JคือJเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านลักษณะ

ประชากรกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มีผลการทดสอบตามสมมติฐานJดังนี้ 
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สมมติฐานที่J1JเพศJแตกต่างกันJมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซท่ีแตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านอีคอมเมิร์ซJพบว่าJกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีมีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สมมติฐานที่J2JอายุJแตกต่างกันJมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซท่ีแตกต่างกัน 

พบว่าJกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับJ0.05Jและเมื่อวิเคราะห์เฉพาะด้านJพบว่าJกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ผ่านอีคอมเมิร์ซในด้านค้นหาข้อมูลJและพฤติกรรมหลังการซื้อJแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับJ0.05 
สมมติฐานที่J3JอาชีพJแตกต่างกนัJมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซท่ีแตกต่างกัน 

พบว่าJกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับJ0.05Jและเมื่อวิเคราะห์เฉพาะด้านJพบว่าJกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
อีคอมเมิร์ซในด้านค้นหาข้อมูลJและพฤติกรรมหลังการซื้อJแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับJ0.05 
สมมติฐานที่J4Jรายได้Jแตกต่างกันJมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซท่ีแตกต่างกัน 

พบว่าJกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับJ0.05Jและเมื่อวิเคราะห์เฉพาะด้านJพบว่าJกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
ในด้านค้นหาข้อมูลJการประเมินคุณค่าJและพฤติกรรมหลังการซื้อJแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับJ0.05 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติJ(EnterเMultipleเRegression) 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่สามของงานวิจัยนี้JคือJเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

ของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJจากปัจจัยที่ทําการศึกษาJคือJปัจจัยด้านลักษณะประชากร
ได้แก่JเพศJอายุJอาชีพJรายได้Jและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดJได้แก่Jด้านผลิตภัณฑ์Jด้านราคาJดา้นชอ่งทางการจดั
จําหน่ายJและด้านส่งเสริมการตลาดJผู้วิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานที่J5Jปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ตารางที่J3Jการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
การซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized  
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ปัจจัยด้านลักษณะประชากร      

ค่าคงทีJ่(X1) 1.036 0.192 - 5.383 0.000* 
เพศJ(X2) 0.008 0.037 0.007 0.206 0.837 
อายุJ(X3) - 0.092 0.142 - 0.073 - 0.647 0.518 
อาชีพJ(X4) - 0.158 0.123 - 0.154 - 1.280 0.201 
รายได้/เดือนJ(X5) 0.043 0.033 0.076 1.311 0.190 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด      
ด้านผลิตภัณฑ์J(X6) 0.180 0.045 0.179 3.965 0.000* 
ด้านราคาJ(X7) 0.190 0.042 0.198 4.486 0.000* 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJ(X8) 0.184 0.046 0.186 3.962 0.000* 
ด้านส่งเสริมการตลาดJ(X9) 0.239 0.031 0.329 7.798 0.000* 

R = 0.712JJJJR2 = 0.507JJJJAdjusted R Square = 0.497 
Std. Error of the Estimate = 0.315JJJJF = 50.310 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ( ) ที่ระดับ0.05 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สมมติฐานที่J1JเพศJแตกต่างกันJมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซท่ีแตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านอีคอมเมิร์ซJพบว่าJกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีมีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สมมติฐานที่J2JอายุJแตกต่างกันJมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซท่ีแตกต่างกัน 

พบว่าJกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับJ0.05Jและเมื่อวิเคราะห์เฉพาะด้านJพบว่าJกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ผ่านอีคอมเมิร์ซในด้านค้นหาข้อมูลJและพฤติกรรมหลังการซื้อJแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับJ0.05 
สมมติฐานที่J3JอาชีพJแตกต่างกนัJมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซที่แตกต่างกัน 

พบว่าJกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับJ0.05Jและเมื่อวิเคราะห์เฉพาะด้านJพบว่าJกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
อีคอมเมิร์ซในด้านค้นหาข้อมูลJและพฤติกรรมหลังการซื้อJแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับJ0.05 
สมมติฐานที่J4Jรายได้Jแตกต่างกันJมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซท่ีแตกต่างกัน 

พบว่าJกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับJ0.05Jและเมื่อวิเคราะห์เฉพาะด้านJพบว่าJกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
ในด้านค้นหาข้อมูลJการประเมินคุณค่าJและพฤติกรรมหลังการซื้อJแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับJ0.05 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติJ(EnterเMultipleเRegression) 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่สามของงานวิจัยนี้JคือJเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

ของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJจากปัจจัยที่ทําการศึกษาJคือJปัจจัยด้านลักษณะประชากร
ได้แก่JเพศJอายุJอาชีพJรายได้Jและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดJได้แก่Jด้านผลิตภัณฑ์Jด้านราคาJดา้นชอ่งทางการจดั
จําหน่ายJและด้านส่งเสริมการตลาดJผู้วิจัยจึงทําการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานที่J5Jปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ตารางที่J3Jการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม 
การซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized  
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ปัจจัยด้านลักษณะประชากร      

ค่าคงทีJ่(X1) 1.036 0.192 - 5.383 0.000* 
เพศJ(X2) 0.008 0.037 0.007 0.206 0.837 
อายุJ(X3) - 0.092 0.142 - 0.073 - 0.647 0.518 
อาชีพJ(X4) - 0.158 0.123 - 0.154 - 1.280 0.201 
รายได้/เดือนJ(X5) 0.043 0.033 0.076 1.311 0.190 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด      
ด้านผลิตภัณฑ์J(X6) 0.180 0.045 0.179 3.965 0.000* 
ด้านราคาJ(X7) 0.190 0.042 0.198 4.486 0.000* 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJ(X8) 0.184 0.046 0.186 3.962 0.000* 
ด้านส่งเสริมการตลาดJ(X9) 0.239 0.031 0.329 7.798 0.000* 

R = 0.712JJJJR2 = 0.507JJJJAdjusted R Square = 0.497 
Std. Error of the Estimate = 0.315JJJJF = 50.310 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ( ) ที่ระดับ0.05 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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จากตารางที่J3Jพบว่าJปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซทั้งJ2JปัจจัยหลักJสามารถอธิบาย
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการผ่านอีคอมเมิร์ซได้ร้อยละJ49.7Jและเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของ
คะแนนมาตรฐานที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับJ0.05JมีJ4Jดา้น 
ได้แก่Jด้านผลิตภัณฑ์J(X6)Jด้านราคาJ(X7)Jด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJ(X8)Jและด้านส่งเสริมการตลาดJ(X9) 

สร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านอีคอมเมิร์ซ 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่สี่ของงานวิจัยนี้JคือJเพื่อสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

ของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJจากปัจจัยท่ีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ 
ได้แก่Jด้านผลิตภัณฑ์J(X6)Jด้านราคาJ(X7)Jด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJ(X8)Jและด้านส่งเสริมการตลาดJ(X9)Jผู้วิจัยจึง
ทําการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (EnterเMultipleเRegression)Jดังนี้ 
ตารางที่J4Jการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม 
การซ้ือสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ 

Adjusted 
R Square F 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized  
Coefficients t Sig. 

B Std. 
Error Beta 

ค่าคงที ่ 0.475 91.230 0.870 0.183  4.763 0.000*
ด้านผลิตภัณฑ์J(X6)   0.175 0.046 0.174 3.791 0.000*
ด้านราคาJ(X7)   0.176 0.043 0.183 4.080 0.000*
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJ(X8)   0.159 0.047 0.162 3.393 0.001*
ด้านส่งเสริมการตลาดJ(X9)   0.275 0.030 0.378 9.153 0.000*

R = 0.693JJJJR2 = 0.480JJJJ Adjusted R Square = 0.475 
Std. Error of the Estimate = 0.322JJJJF = 91.230 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (α) ที่ระดับ0.05 

  จากตารางที่J4Jพบว่าJด้านผลิตภัณฑ์J(X6)Jด้านราคาJ(X7)Jด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJ(X8)Jและด้านส่งเสริม
การตลาดJ(X9)Jสามารถร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีJ(Y)Jได้ร้อยละJ47.5J(AdjustedเRเSquareJ=J0.475)Jโดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
เท่ากับJ0.322Jอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับJ0.05 

สมการพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี (Y)JในรูปคะแนนดิบJคือ 

YJ=J0.870J+J0.175J(ด้านผลิตภณัฑ์)J+J0.176J(ด้านราคา)J+J0.159J(ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย)J+J 
0.275J (ด้านส่งเสริมการตลาด)JJ 

สมการพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี (Z)JในรูปคะแนนมาตรฐานJคือ 

ZJ=J0.174 (ด้านผลิตภัณฑ์)J+J0.183 (ด้านราคา)J+J0.162J(ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย)J+J 
0.378J(ด้านส่งเสริมการตลาด)J 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยJพบว่าJปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJคือJปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดJซึ่งประกอบไปด้วยJด้านผลิตภัณฑ์Jด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJและด้านการส่งเสริมการตลาดJผลการศึกษาพบว่าJโดยภาพรวมมีความสําคัญอยู่ในระดับ
มากJเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านJพบว่าJ3JอันดับแรกคือJด้านผลิตภัณฑ์JรองลงมาJคือJด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJและ
ด้านราคาJซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของJวราวุฒิJอภัยพงศ์J(2556)Jศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนวัยทํางานJพบว่าJปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดJ3Jอันดับแรกของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดJคือJด้านราคาJรองลงมาJคือJด้านผลิตภัณฑ์Jและด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
ของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJพบว่าJมีปัจจัยด้านลักษณะประชากรเพียงอย่างเดียวJคือ 
เพศท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับJ0.05
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของJสุรชัยJศรีณรงค์J(2559)Jได้ทําการศึกษาเรื่องJพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่าน
อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีJคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์Jมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในด้านการซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท้ังเพศชายและเพศหญิงJพบว่าJไม่มีความแตกต่าง
กันที่ระดับนัยสําคัญJ0.05 

จากการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
ของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJเม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าJองค์ประกอบส่วน
ประสมทางการตลาดJด้านผลิตภัณฑ์Jด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJและด้านส่งเสริมการตลาดJสามารถร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซโดยรวมได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับJ0.05Jและสามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซโดยรวมได้ร้อยละ47.5Jซ่ึงสอดคล้องการงานวิจัยของJชนิษฐาJลิ้มสนธิกุลJ(2554)
ศึกษาการพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงภายในอาคารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครJโดยใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดJผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยใช้องค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรทํานาย
สามารถพยากรณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงในอาคารโดยรวมได้
ร้อยละJ62.6Jและพยากรณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองเสียง
ในอาคารในแต่ละขั้นตอนJอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.JJผู้บริโภคแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันJทําให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซอาจจะมีปัจจัย
อ่ืนJๆJอีกหลายปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาJและสถานการณ์Jขึ้นอยู่กับการนําไปประยุกต์ใช้ในงานด้านนั้นJๆ 

2.JJผู้ประกอบการควรกําหนดกลยุทธ์ในการวางแผนสําหรับกลุ่มลูกค้าท่ีเคยซื้อสินค้าและบริการJโดยนําข้อมูล
ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้ามาประยุกต์Jโดยคํานึงถึงความตอบสนองความต้องการของลูกค้าJเพื่อการกลับมาซ้ือซํ้าสินค้า
และบริการนั้นJๆ 

3.JJงานวิจัยจะเห็นว่าJปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดJด้านผลิตภัณฑ์Jเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลและผู้บริโภคให้ความสําคัญ
มากที่สุดJดังนั้นจึงควรพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องJและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

171

11 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยJพบว่าJปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของบุคลากรJและนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJคือJปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดJซึ่งประกอบไปด้วยJด้านผลิตภัณฑ์Jด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJและด้านการส่งเสริมการตลาดJผลการศึกษาพบว่าJโดยภาพรวมมีความสําคัญอยู่ในระดับ
มากJเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านJพบว่าJ3JอันดับแรกคือJด้านผลิตภัณฑ์JรองลงมาJคือJด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJและ
ด้านราคาJซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของJวราวุฒิJอภัยพงศ์J(2556)Jศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนวัยทํางานJพบว่าJปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดJ3Jอันดับแรกของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดJคือJด้านราคาJรองลงมาJคือJด้านผลิตภัณฑ์Jและด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
ของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJพบว่าJมีปัจจัยด้านลักษณะประชากรเพียงอย่างเดียวJคือ 
เพศท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซJไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับJ0.05
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของJสุรชัยJศรีณรงค์J(2559)Jได้ทําการศึกษาเรื่องJพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่าน
อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีJคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์Jมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในด้านการซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท้ังเพศชายและเพศหญิงJพบว่าJไม่มีความแตกต่าง
กันที่ระดับนัยสําคัญJ0.05 

จากการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ
ของบุคลากรJและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีJเม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าJองค์ประกอบส่วน
ประสมทางการตลาดJด้านผลิตภัณฑ์Jด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายJและด้านส่งเสริมการตลาดJสามารถร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซโดยรวมได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับJ0.05Jและสามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซโดยรวมได้ร้อยละ47.5Jซ่ึงสอดคล้องการงานวิจัยของJชนิษฐาJลิ้มสนธิกุลJ(2554)
ศึกษาการพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงภายในอาคารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครJโดยใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดJผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยใช้องค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรทํานาย
สามารถพยากรณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงในอาคารโดยรวมได้
ร้อยละJ62.6Jและพยากรณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองเสียง
ในอาคารในแต่ละขั้นตอนJอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.JJผู้บริโภคแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันJทําให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซอาจจะมีปัจจัย
อ่ืนJๆJอีกหลายปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาJและสถานการณ์Jขึ้นอยู่กับการนําไปประยุกต์ใช้ในงานด้านนั้นJๆ 

2.JJผู้ประกอบการควรกําหนดกลยุทธ์ในการวางแผนสําหรับกลุ่มลูกค้าท่ีเคยซื้อสินค้าและบริการJโดยนําข้อมูล
ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้ามาประยุกต์Jโดยคํานึงถึงความตอบสนองความต้องการของลูกค้าJเพื่อการกลับมาซ้ือซํ้าสินค้า
และบริการนั้นJๆ 

3.JJงานวิจัยจะเห็นว่าJปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดJด้านผลิตภัณฑ์Jเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลและผู้บริโภคให้ความสําคัญ
มากที่สุดJดังนั้นจึงควรพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องJและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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กระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ 
The Policy Implementation Process of National Saving Fund 

กมลวรรณ วรรณธนัง 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) วิเคราะห์กระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไป
ปฏิบัติ และ 2) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ การวิจัยคร้ัง
น้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการนํานโยบายกองทุน
การออมแห่งชาติไปปฏิบัติ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ การดําเนินนโยบาย  การพัฒนา
ศักยภาพของการปฏิบัติงาน  และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และ 2)  ปัญหาและอุปสรรคของ
กระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ ได้แก่ ความล่าช้าของการนํานโยบายไปปฏิบัติ และการเข้าถึง
การเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 
คําสําคัญ:  กองทุนการออมแห่งชาติ, กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ, ปัญหาและอุปสรรค 
 

Abstract 
 The objectives of this research were as follows: 1) to analyze the policy implementation 
process of National Saving Fund, and 2) to analyze the problems and obstacles to the policy 
implementation process of National Saving Fund. The research methodology was qualitative 
research, collecting the data by document analysis. The research results were as follows: 1) the 
policy implementation process of National Saving Fund consisted of four steps, determining the 
organization responsible, policy action, potential development in work performance and creating a 
network of cooperation among organization. And 2) the problems and obstacles to the policy 
implementation process of National Saving Fund were the delay in the policy implementation and 
getting access to the membership of National Saving Fund. 
Keywords: National Saving Fund, the policy implementation process, the problems and obstacles 
 
บทนํา 
 ก่อนปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยยังไม่มีระบบการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราภาพที่ครอบคลุมภาค
ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ โดยมีผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจํานวน 35 ล้านคน หรือร้อยละ 53 ของประชากรทั้งหมด จึง
ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว มีความเส่ียงที่จะตกอยู่ในความยากจนในวัยชรา (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, ม.ป.ป.) 
รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ  ภาครัฐจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม
เพ่ือการชราภาพ  และสร้างช่องทางการออมเพื่อการเกษียณสําหรับผู้ที่อยู่ในวัยทํางาน  กระทรวงการคลังจึงมีนโยบาย
ในการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเป็นช่องทางการออมขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองเพื่อ
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การชราภาพ ให้ได้รับผลประโยชน์ในรูปบํานาญอันจะทําให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึง 
(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, ม.ป.ป.) 
  สําหรับเหตุผลหลักในการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ มี 3 ประการ ประการแรก ความครอบคลุมในระบบ
การออมเพื่อวัยชราภาพยังไม่ทั่วถึง เมื่อพิจารณาระบบการออมเพื่อการเกษียณของไทยที่มีอยู่ ได้แก่ กองทุน
ประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  ครอบคลุมเฉพาะแรงงานในระบบที่
เป็นผู้ที่มีรายได้ประจํา แต่แรงงานนอกระบบไม่ได้รับความคุ้มครอง  ประการที่สอง ประเทศไทยกําลังประสบปัญหาการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว นํามาซ่ึงความเสี่ยงของภาครัฐที่จะต้องจัดสรร
งบประมาณจํานวนมากมาเล้ียงดูคนชรา ในขณะที่ความเสี่ยงจากรายได้ภาษีคนวัยทํางานจะลดลงตามจํานวนคนวัยทําที่
มีทิศทางลดลงด้วย และประการที่สาม ขาดช่องทางการออมที่เป็นระบบในการส่งเสริมวินัยการออมและเพ่ิมเงินออมภาค
ครัวเรือน เครื่องมือการออมระยะยาวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและสอดคล้องกับความสามารถในการออมของ
ประชาชนโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบยังมีอยู่น้อยมาก ซึ่งหากประชาชนได้มีช่องทางหรือเครื่องมือการออมที่เป็นระบบ
และเข้าถึงได้ง่ายแล้ว  ก็จะสามารถระดมเงินออมภาคครัวเรือนได้อย่างเต็มศักยภาพ (พระราชบัญญัติกองทุนการออม
แห่งชาติ พ.ศ. 2554: เจตนารมณ์และสภาพปัญหาในการบังคับใช้,2556:3-4) 
  ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงได้เสนอให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนการออมเพื่อการชราภาพสําหรับแรงงานนอก
ระบบคือ พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ซ่ึงพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554  

สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 
ม.ป.ป.) คือ กองทุนการออมแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบํานาญและให้ประโยชน์ตอบแทน
แก่สมาชิกเมื่อส้ินสมาชิกภาพ กองทุนประกอบด้วย เงินสะสม เงินสมทบ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ เงินที่รัฐบาล
จัดสรรให้  รายได้อื่น และดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน  ให้มีคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติมีอํานาจ
หน้าที่ อาทิ กําหนดนโยบาย และออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําส่ังในการบริหารกิจการของกองทุน กําหนด
นโยบายการลงทุนของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา 
และจ่ายเงินของกองทุน พิจารณามอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นจัดการเงินของกองทุน  รวมทั้งกํากับดูแล
การบริหารจัดการกองทุน   

สําหรับผู้มีสิทธิเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี และไม่
เกิน 60 ปี  ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสมาชิกกองทุนอื่นหรืออยู่ในระบบบํานาญอ่ืนตามที่จะกําหนดกฎกระทรวง และการ
จ่ายเงินเข้ากองทุนมาจาก 2 ฝ่าย คือผู้ออมจ่ายสะสม และรัฐจ่ายสมทบ (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, ม.ป.ป.) 

เห็นได้ว่าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารของกองทุนการออมแห่งชาติ โดยทั่วไปจะคล้ายกับการบริหารของ
กองทุนเกษียณอายุอ่ืน แต่จะมีประเด็นที่มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง อาทิ กองทุนการออมแห่งชาติเป็นการออมภาค 
สมัครใจ ขณะที่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการและกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนภาคบังคับ  การรับประกัน
ผลตอบแทน กองทุนการออมแห่งชาติมีการรับประกันผลตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยฝากประจํา 12 เดือน 
ในขณะที่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และกองทุนประกันสังคมไม่มี  การให้สวัสดิการกองทุน กองทุนการออม
แห่งชาติไม่มีการให้สวัสดิการ แต่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และกองทุนประกันสังคมมีการให้สวัสดิการบางส่วน  
และนโยบายการลงทุน กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และกองทุนประกันสังคมมีนโยบายการลงทุนที่ลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยงได้มากกว่ากองทุนการออมแห่งชาติ (สํานักงบประมาณของรัฐสภา,2559: 27) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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อย่างไรก็ตามแม้ว่าพระราชบัญญัติกองทุนแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 
แต่ไม่สามารถเปิดรับสมาชิกได้ เนื่องจากมีความเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลายครั้งจึงทําให้การบังคับใช้ล่าช้ากว่า 4 ปี 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2559: 25) มาในสมัยรัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดใหก้องทุนการออมแห่งชาติ เป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือ
อยู่นอกระบบบําเหน็จบํานาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจ้างจ่ายสมทบแล้ว ได้ออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ ทั้งนี้
กองทุนการออมแห่งชาติได้เปิดรับสมัครสมาชิกได้ เมื่อในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา สําหรับข้อมูลปัจจุบัน
ของกองทุนการออมแห่งชาติ พบว่ามีเงินกองทุนรวม 2,443 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินสะสม 1,798 ล้านบาท และเงิน
สมทบ 645 ล้านบาท (กองทุนการออมแห่งชาติ, ม.ป.ป.) ในการวิจัยน้ีมุ่งศึกษากระบวนการนํานโยบายกองทุนการออม
แห่งชาติไปปฏิบัติ และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางหรือกลยุทธ์ในการนํานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัต ิ
2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนํานโยบายกองทนุการออมแห่งชาติไปปฏิบตั ิ

ขอบเขตการวจัิย 
 การศึกษากระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบตัิ ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาเฉพาะกระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาตไิปปฏิบัติ และ 
ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัต ิ

2. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เดือนสิงหาคม 2560  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทําใหท้ราบถึงกระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัต ิ
2. ทําใหท้ราบถึงปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแหง่ชาติไปปฏิบตั ิ
3. สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ  

รวมถึงปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติเพื่อให้การ
ดําเนินการเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary Analysis) โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ดังต่อไปนี้ 

1. หนังสือ ได้แก่ เอกสารที่เก่ียวข้องกับแนวคิดการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ  
3. เอกสารทางราชการ ได้แก่ พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 และกฎ ระเบียบ และ 

รายงานประจําปีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 
4. งานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วิธวีเิคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้   
1. ผู้วิจัยตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล หรือเรียกว่าเป็นการตรวจสอบโดยใช้แหล่งข้อมูลที่ต่างกันเพื่อพิสูจน์ว่า 

ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาน้ันถูกต้องหรือไม่ 
2. ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและทําการจัดระเบียบข้อมูล โดยการแยกข้อมูล 

ตามประเด็นในการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ศึกษา  
3. ผู้วิจัยนําข้อมูลที่จัดระเบียบเสร็จแล้วมาเช่ือมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อให้สามารถนําไปสู่ 

ความเข้าใจต่อกระบวนการนํานโยบายการออมแห่งชาติไปปฏิบัติและปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนํานโยบาย
การออมแห่งชาติไปปฏิบัติ 

 
ผลการวิจัย 
  กระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ พระราชบัญญัติกองทุนแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 แต่ไม่สามารถเปิดรับสมาชิกได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการทางการเมือง 
ส่งผลถึงความต่อเนื่องในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  แต่มาในสมัยรัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กําหนดให้กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลได้ผลักดันการตั้งกองทุนการ
ออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ กํากับดูแลโดยกระทรวงการคลัง แต่ไม่เป็นส่วนราชการ โดยบริหารงาน
แบบนิติบุคคล สําหรับกระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ วิเคราะห์ได้ดังนี้ 
   1. การกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงการคลังมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบนโยบาย เน่ืองจาก
ที่มาของกองทุนการออมแห่งชาติน้ันเกิดจากการที่สํานักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังได้ศึกษาวิจัยเครื่องมือการ
ออมเพื่อการชราภาพที่เหมาะสม ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงได้เสนอให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนการออมเพื่อการชราภาพ
สําหรับแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ได้กําหนดให้
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดตั้งให้แก่กองทุนการออมแห่งชาติ ในวาระแรกเริ่มเป็นเงินจํานวน 1,000 ล้าน
บาท ซึ่งกระทรวงการคลังได้ขอจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดตั้งและการดําเนินงานของกองทุนแห่งชาติ และได้รับ
งบประมาณในปี พ.ศ. 2555 จํานวน 225 ล้านบาท และ ปี พ.ศ. 2556 จํานวน 500 ล้านบาท รวมเป็นจํานวน 725 ล้าน
บาท สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้เสนอของบประมาณจํานวน 350 ล้านบาท แต่ไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากมี
เงินคงเหลือจํานวน 676 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสําหรับการดําเนินงานของกองทุน (พระราชบัญญัติกองทุนการออม
แห่งชาติ พ.ศ. 2554: เจตนารมณ์และสภาพปัญหาในการบังคับใช้, 2556:5) 
   2. การดําเนินนโยบาย เป็นการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติปรับเปลี่ยนให้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย ดังนี้ 
     2.1 การออกอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 
เพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย ประกอบด้วย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออม
แห่งชาติ ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ระเบียบ
กองทุนการออมแห่งชาติ ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ และคําส่ังกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางการ
ดําเนินงานของกองทุนการออมแห่งชาติ ในด้านการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านสมาชิก ด้านการเงิน และด้านพัสดุ 

2.2 การบริหารงานต้องมีคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ จะประกอบด้วย 
กรรมการโดยตําแหน่ง 10 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คนในด้านกฎหมาย บัญชี การเงินและการลงทุน และด้าน
สวัสดิการชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกรรมการซ่ึงเป็นสมาชิก 6 คน และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบํานาญ 1 คน รวมทั้งส้ิน 21 

คน โดยคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารกิจการของ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลในทุกด้าน ทั้งด้านการลงทุน งานบริการสมาชิก สําหรับโครงสร้างการบริหาร
สํานักงานของกองทุนการออมแห่งชาติ ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อทําหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารกิจการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและนโยบายของคณะกรรมการกองทุนการ
ออมแห่งชาติ รวมถึงหน้าที่อ่ืนตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ซ่ึงต้องได้มาจากการสรรหา  
กลุ่มงานวางแผนการตลาดและการออม  กลุ่มงานทะเบียนสมาชิกและเทคโนโลยีสารสนเท  กลุ่มงานบัญชีการเงิน กลุ่ม
งานบริหารเงินลงทุน  และกลุ่มงานสนับสนุน สําหรับสํานักงานกองทุนการออมแห่งชาติปัจจุบันตั้งอยู่ที่ช้ัน 2-3 อาคาร
เพ็ญศรี พิชัยสนิธ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

2.3 การเปิดรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ตึกสันติ 
ไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็น
ประธานในพิธีเปิดกองทุนการออมแห่งชาติ  

สําหรับคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ดังนี้ 
1) มีสัญชาติไทย 2 
2) อายุ 15-60 ปี  
3) ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม 
4) เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (1) สามารถสมัครได้  
5) ไม่เป็นข้าราชการ หรือสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
6) ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
7) มีอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือ ไม่มีอาชีพ 

เงื่อนไขการออม ดังนี้ 
1) ออมข้ันต่ํา 50 บาทต่อครั้ง ตลอดทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ส่งเงินออม 

รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 13,200 บาท  
2) ในระหว่างปี (มกราคม-ธันวาคม) จะส่งเงินออมอย่างไรก็ได้ตามความ 

สะดวก ไม่จําเป็นต้องส่งทุกเดือน ยอดเงินที่ออมก็ไม่ จําเป็นต้องเท่ากันทุกคร้ังที่ส่ง แต่ในหนึ่งเดือนส่งเงินได้ 1 ครั้ง
เท่านั้น  

3) มีสิทธิออมได้จนถึงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วต้องยุติการออม โดยกองทุน 
การออมแห่งชาติจะแจ้งให้สมาชิกขอรับเงินคืน  

4) กองทุนการออมแห่งชาติจะจ่ายเงินคืนสมาชิกแบบแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน 
เท่านั้น โดยจะจ่ายคืนให้เดือนละเท่าไหร่ข้ึนอยู่กับจํานวนเงิน ทั้งหมดที่สมาชิกมีอยู่กับกองทุน ซ่ึงประกอบด้วย ส่วนที่
หนึ่งเงินออมของสมาชิก ส่วนที่สองเงินสมทบจากรัฐบาล ส่วนที่สามดอกผลของเงินส่วนที่ 1 และ 2 รวมกัน แล้วนํามา
รวมกันเพื่อคํานวณหายอดเงินคืนแต่ละเดือน  

5) ถ้าเมื่อคํานวณแล้วได้ผลลัพธ์ไม่น้อยกว่า 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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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คน โดยคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารกิจการของ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลในทุกด้าน ทั้งด้านการลงทุน งานบริการสมาชิก สําหรับโครงสร้างการบริหาร
สํานักงานของกองทุนการออมแห่งชาติ ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อทําหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารกิจการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและนโยบายของคณะกรรมการกองทุนการ
ออมแห่งชาติ รวมถึงหน้าที่อ่ืนตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ซ่ึงต้องได้มาจากการสรรหา  
กลุ่มงานวางแผนการตลาดและการออม  กลุ่มงานทะเบียนสมาชิกและเทคโนโลยีสารสนเท  กลุ่มงานบัญชีการเงิน กลุ่ม
งานบริหารเงินลงทุน  และกลุ่มงานสนับสนุน สําหรับสํานักงานกองทุนการออมแห่งชาติปัจจุบันตั้งอยู่ที่ช้ัน 2-3 อาคาร
เพ็ญศรี พิชัยสนิธ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

2.3 การเปิดรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ตึกสันติ 
ไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็น
ประธานในพิธีเปิดกองทุนการออมแห่งชาติ  

สําหรับคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ดังนี้ 
1) มีสัญชาติไทย 2 
2) อายุ 15-60 ปี  
3) ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม 
4) เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (1) สามารถสมัครได้  
5) ไม่เป็นข้าราชการ หรือสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
6) ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
7) มีอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือ ไม่มีอาชีพ 

เงื่อนไขการออม ดังนี้ 
1) ออมข้ันต่ํา 50 บาทต่อครั้ง ตลอดทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ส่งเงินออม 

รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 13,200 บาท  
2) ในระหว่างปี (มกราคม-ธันวาคม) จะส่งเงินออมอย่างไรก็ได้ตามความ 

สะดวก ไม่จําเป็นต้องส่งทุกเดือน ยอดเงินที่ออมก็ไม่ จําเป็นต้องเท่ากันทุกครั้งที่ส่ง แต่ในหนึ่งเดือนส่งเงินได้ 1 ครั้ง
เท่านั้น  

3) มีสิทธิออมได้จนถึงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วต้องยุติการออม โดยกองทุน 
การออมแห่งชาติจะแจ้งให้สมาชิกขอรับเงินคืน  

4) กองทุนการออมแห่งชาติจะจ่ายเงินคืนสมาชิกแบบแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน 
เท่านั้น โดยจะจ่ายคืนให้เดือนละเท่าไหร่ข้ึนอยู่กับจํานวนเงิน ทั้งหมดที่สมาชิกมีอยู่กับกองทุน ซ่ึงประกอบด้วย ส่วนที่
หนึ่งเงินออมของสมาชิก ส่วนที่สองเงินสมทบจากรัฐบาล ส่วนที่สามดอกผลของเงินส่วนที่ 1 และ 2 รวมกัน แล้วนํามา
รวมกันเพื่อคํานวณหายอดเงินคืนแต่ละเดือน  

5) ถ้าเมื่อคํานวณแล้วได้ผลลัพธ์ไม่น้อยกว่า 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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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8) ถ้าสมาชิกเสียชีวิต กองทุนการออมแห่งชาติจะจ่ายเงินทั้งหมด คือส่วนที่ 
หนึ่งเงินออมของสมาชิก ส่วนที่สองเงินสมทบจากรัฐบาล และ ส่วนที่สามดอกผลของเงินส่วนที่หนึ่งและสองรวมกัน แล้ว
จ่ายคืนให้กับผู้รับผลประโยชน์/ทายาทของสมาชิกในครั้งเดียว 

ประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติจะได้รับ  
1) เงินสมทบจากรัฐบาลในแต่ละปีที่ออม (มกราคม-ธันวาคม) กรณีอายุ 15-30  

ปี รัฐสมทบให้ครึ่งหนึ่งของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท กรณีอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้80% 
ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท และอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้เท่ากันกับเงินออมแต่ละคร้ัง 
โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท  

2) ดอกผลจากการลงทุน ที่รัฐบาลค้ําประกันผลตอบแทนไม่ต่ํากว่าดอกเบี้ย 
เงินฝากประจํา 12 เดือนของ 7 ธนาคาร 

3) โอกาสได้รับบํานาญทุกเดือนตลอดชีวิต 
การสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ สามารถสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย   

ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยผู้สมัครต้องแสดง
บัตรประจําตัวประชาชน และส่งเงินออมงวดแรก ขั้นต่ํา 50 บาท 
         สําหรับข้อมูลปัจจุบันของกองทุนการออมแห่งชาติ พบว่ามีเงินกองทุนรวม 
2,443 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินสะสม 1,798 ล้านบาท และเงินสมทบ 645 ล้านบาท  ข้อมูลจํานวนสมาชิก 526,587 
คน ส่วนใหญ่อายุ 30 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมา อายุ 50 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.2 อายุ 60 ปีขึ้น ร้อย
ละ 15.3 และน้อยที่สุด อายุ 15 – 30 ปี ร้อยละ 5.5 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 55.5 รองลงมา 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 18.9 ค้าขาย ร้อยละ 10.7 และน้อยที่สุด รับจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ร้อยละ 0.5  
และถิ่นที่อยู่ของสมาชิก ส่วนใหญ่เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 45.8 รองลงมาภาคกลาง 22.2 ภาคเหนือ ร้อย
ละ 12.9 ภาคใต้ ร้อยละ 10 ภาคตะวันออก ร้อยละ 5.2 และภาคตะวันตก ร้อยละ 4.2 (กองทุนการออมแห่งชาติ, 
ม.ป.ป.) 
   1.3 การพัฒนาศักยภาพของการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของกองทุน
การออมแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ แนวทางการดําเนินงานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสารสนเทศ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย 
ในการเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิก รวมทั้งกองทุนการออมแห่งชาติได้ประสานขอความร่วมมือกับกรมการปกครอง 
สํานักงานประกันสังคม และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือใช้ในการตรวจสอบสิทธิ
ของผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฯ การพัฒนาระบบบริการสมาชิกบนอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ หรือ Web Service 
และการสร้างแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Mobile Application) เพื่ออํานวยความสะดวกแก่สมาชิกและประชาชนทั้งด้าน
ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ และใช้บริการออนไลน์ต่างๆ อาทิ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก หรือ
การเรียกดูยอดเงินในบัญชีของสมาชิก 
  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
ได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติน้ันมีอะไรบ้าง ทั้งประโยชน์ด้านเงินสมทบที่จะได้รับจากรัฐบาล และ

โอกาสในอนาคตที่จะได้รับบํานาญตลอดชีวิต  กรณีชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด เพื่อส่งเสริมการ
สร้างวินัยการออมเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตให้กับสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สมาชิกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน และ
ขยายผลถึงครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ได้มีหลักประกันบํานาญชราภาพอย่างทั่วถึง 
  ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ มีดังนี้ 

1. ปัญหาความล่าช้าของการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ ทั้งที่กฎหมายมีผล 
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554  แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลให้การประกาศใช้กองทุนการออม
แห่งชาติล่าช้าไปกว่า 4 ปี ส่งผลให้การออมเงินของแรงงานนอกระบบและการสมทบร่วมของรัฐบาลก็จะล่าช้าออกไป 
ส่งผลระยะยาวต่อจํานวนเงินบํานาญของแรงงานนอกระบบ 

2. ปัญหาการเข้าถึงการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติ 
2559 พบว่ามีจํานวนผู้มีงานทําทั้งส้ิน 38.3 ล้านคน เป็นผู้ทํางานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคม
จากการทํางาน เรียกว่าแรงงานนอกระบบ 21.3 ล้านคน หรือร้อยละ 55.6 และที่เหลือเป็นแรงงานในระบบ 17.0  
ล้านคน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) แต่เมื่อพิจารณาจํานวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติในปัจจุบันมีเพียง 
526,587 คน คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.47 ของจํานวนแรงงานนอกระบบเท่าน้ัน แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาการเข้าถึงการเป็น
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ซ่ึงอาจมีหลายสาเหตุ เช่น แรงงานนอกระบบไม่เห็นความสําคัญต่อการออมเงิน แรงงาน
นอกระบบมีเงินไม่เพียงพอต่อการออม เป็นต้น 
 
อภิปรายผล 
 กระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาตไิปปฏิบัติ มี 4 ขั้นตอน ได้แก ่
 1. การกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ  โดยกระทรวงการคลังมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายกองทุนการออม
แห่งชาติ หลังจากที่พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ประกาศใช้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช 
จันทรศร (2552: 32-42) ที่สรุปสาระสําคัญได้ว่า เมื่อฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายบริหารได้กําหนดนโยบายออกมาในรูปใดรูป
หนึ่ง ปกติจะมีการระบุให้หน่วยงาน ส่วนราชการ หรือองค์การหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่แปลงนโยบายน้ัน
ออกมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เห็นได้ว่าการริเริ่มนโยบายน้ีก็มีที่มาจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลังได้ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการสร้างเครื่องมือการออมเพื่อการชราภาพที่เหมาะสม โดยสํารวจความ
เป็นไปได้และความต้องการของแรงงาน โดยการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนองค์กรการเงินชุมชน  แรงงาน
ตามกลุ่มอาชีพ รวมทั้งนักวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ  
  2. การดําเนินนโยบาย เป็นการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติปรับเปล่ียนให้เป็นแนวทางการปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบาย ได้แก่ การออกอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เพ่ือ
ขับเคล่ือนนโยบาย การจัดระบบการบริหารงาน และการเปิดรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เมื่อพิจารณาการดําเนิน
นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ เห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยหน่วยงานเดียว ซ่ึง กล้า ทองขาว 
(2548: 229-232) ได้อธิบายลักษณะการดําเนินนโยบาย สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ การจัดโครงสร้างการบริหารงานต้องไม่
สลับซับซ้อน เพื่อช่วยให้กลไกการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร การประสานงาน การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานมีความคล่องตัว  และสามารถนําระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มาสนับสนุนนโยบายและแผนของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพได้ชัดเจน ทั้งนี้งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรการบริหาร โดยมุ่งเน้นไปที่ผลสําเร็จขององค์กร  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับบริการ
จากนโยบาย 
  3. การพัฒนาศักยภาพของการปฏิบัติงาน อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติให้เกิดข้ึนแก่
นโยบาย  ทรัพยากรนโยบายเป็นส่ิงสําคัญในการขับเคล่ือนให้นโยบายบรรลุผลสําเร็จ ทรัพยากรนโยบาย ได้แก่ บุคลากร 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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โอกาสในอนาคตที่จะได้รับบํานาญตลอดชีวิต  กรณีชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด เพื่อส่งเสริมการ
สร้างวินัยการออมเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตให้กับสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สมาชิกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน และ
ขยายผลถึงครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ได้มีหลักประกันบํานาญชราภาพอย่างทั่วถึง 
  ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ มีดังนี้ 

1. ปัญหาความล่าช้าของการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ ทั้งที่กฎหมายมีผล 
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554  แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลให้การประกาศใช้กองทุนการออม
แห่งชาติล่าช้าไปกว่า 4 ปี ส่งผลให้การออมเงินของแรงงานนอกระบบและการสมทบร่วมของรัฐบาลก็จะล่าช้าออกไป 
ส่งผลระยะยาวต่อจํานวนเงินบํานาญของแรงงานนอกระบบ 

2. ปัญหาการเข้าถึงการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติ 
2559 พบว่ามีจํานวนผู้มีงานทําทั้งส้ิน 38.3 ล้านคน เป็นผู้ทํางานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคม
จากการทํางาน เรียกว่าแรงงานนอกระบบ 21.3 ล้านคน หรือร้อยละ 55.6 และที่เหลือเป็นแรงงานในระบบ 17.0  
ล้านคน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) แต่เมื่อพิจารณาจํานวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติในปัจจุบันมีเพียง 
526,587 คน คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.47 ของจํานวนแรงงานนอกระบบเท่าน้ัน แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาการเข้าถึงการเป็น
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ซ่ึงอาจมีหลายสาเหตุ เช่น แรงงานนอกระบบไม่เห็นความสําคัญต่อการออมเงิน แรงงาน
นอกระบบมีเงินไม่เพียงพอต่อการออม เป็นต้น 
 
อภิปรายผล 
 กระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาตไิปปฏิบัติ มี 4 ขั้นตอน ได้แก ่
 1. การกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ  โดยกระทรวงการคลังมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายกองทุนการออม
แห่งชาติ หลังจากที่พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ประกาศใช้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช 
จันทรศร (2552: 32-42) ที่สรุปสาระสําคัญได้ว่า เมื่อฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายบริหารได้กําหนดนโยบายออกมาในรูปใดรูป
หนึ่ง ปกติจะมีการระบุให้หน่วยงาน ส่วนราชการ หรือองค์การหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่แปลงนโยบายน้ัน
ออกมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เห็นได้ว่าการริเริ่มนโยบายน้ีก็มีที่มาจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลังได้ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการสร้างเครื่องมือการออมเพื่อการชราภาพที่เหมาะสม โดยสํารวจความ
เป็นไปได้และความต้องการของแรงงาน โดยการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนองค์กรการเงินชุมชน  แรงงาน
ตามกลุ่มอาชีพ รวมทั้งนักวิชาการ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ  
  2. การดําเนินนโยบาย เป็นการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติปรับเปล่ียนให้เป็นแนวทางการปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบาย ได้แก่ การออกอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เพื่อ
ขับเคล่ือนนโยบาย การจัดระบบการบริหารงาน และการเปิดรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เมื่อพิจารณาการดําเนิน
นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ เห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยหน่วยงานเดียว ซ่ึง กล้า ทองขาว 
(2548: 229-232) ได้อธิบายลักษณะการดําเนินนโยบาย สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ การจัดโครงสร้างการบริหารงานต้องไม่
สลับซับซ้อน เพื่อช่วยให้กลไกการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร การประสานงาน การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานมีความคล่องตัว  และสามารถนําระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มาสนับสนุนนโยบายและแผนของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพได้ชัดเจน ทั้งนี้งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรการบริหาร โดยมุ่งเน้นไปที่ผลสําเร็จขององค์กร  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับบริการ
จากนโยบาย 
  3. การพัฒนาศักยภาพของการปฏิบัติงาน อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติให้เกิดข้ึนแก่
นโยบาย  ทรัพยากรนโยบายเป็นส่ิงสําคัญในการขับเคล่ือนให้นโยบายบรรลุผลสําเร็จ ทรัพยากรนโยบาย ได้แก่ บุคลากร 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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งบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ซึ่งกองทุนการออมแห่งชาติได้นําเทคโนโลยีสาร
สารสนเทศมาพัฒนาระบบการบริหารงาน สร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองทุนฯ และสามารถอํานวยความ
สะดวกแก่สมาชิก เพื่อให้การดําเนินนโยบายเกิดความย่ังยืน นอกจากเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานแล้ว 
บุคลากรก็มีความสําคัญ ซึ่งศวิตา ประจวบแสง (2555:146) ได้อธิบายว่าส่ิงที่ช่วยสนับสนุนให้การดําเนินงานผ่านไปได้
ด้วยดีคือเรื่องของบุคลากร หากบุคลากรมีความแน่นแฟ้น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะช่วยสร้างศักยภาพของการ
ปฏิบัติงานได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Van Meter and Van Horn (1975: 448) ที่เห็นว่า ความตั้งใจของผู้ปฏิบัติ 
หมายถึงทัศนคติของผู้ปฏิบัติและการตอบสนองต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงผู้ปฏิบัติจะพิจารณาว่านโยบายมีความ
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตนหรือไม่สอดคล้องกับค่านิยมของตนหรือไม่ ดังน้ันความสําเร็จของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติให้การยอมรับและมีความปรารถนาที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติจริง 
  4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  แม้ว่าการดําเนินนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติจะ
ดําเนินการโดยองค์กรเดียว คือ กองทุนการออมแห่งชาติ แต่ในบริบทการปฏิบัติที่แท้จริงจําเป็นต้องสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกับการออมให้แก่แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพ กองทุนการออม
แห่งชาติจึงได้ทําความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งสถาบันทางการเงิน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ
องค์กรชุมชนต่างๆ  ดังนั้นสําหรับการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติการสนับสนุนนโยบายจากผู้ที่
เกี่ยวข้องจึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่จะทําให้การนํานโยบายไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จได้ สอดคล้องกับการศึกษา 
สันติ ทวยมีฤทธิ์ และคณะ (2556:15) ศึกษาเรื่องการนํานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติจากการกระจายอํานาจ
ด้านสุขภาพในสู่องค์การบริหารส่วนตําบลในประเทศไทย พบว่าการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายส่งผลต่อความสําเร็จหรือ
ความล้มเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตําบล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถทํา
ให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพได้หน่วยงานดี การนําภาคีเครือข่ายในพื้นที่หรือนอกพื้นที่มาร่วมงานพัฒนาสุขภาพ น่าจะ
เป็นแนวทางที่ถูกต้องและยั่งยืน 
  ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ มีดังนี้  

1. ปัญหาความล่าช้าของการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติถึง 4 ปี กล่าวคือการเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมือง ปี พ.ศ. 2555 ทําให้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายดูแลบํานาญผู้สูงอายุโดยการประกาศขยายความคุ้มครอง
ผู้ประกันตนกรณีบํานาญให้กับแรงงานนอกระบบ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกครั้งใน ปี พ.ศ. 2557 
นโยบายของรัฐบาลยังคงให้กองทุนการออมแห่งชาติดําเนินต่อไปได้ (สํานักงบประมาณของรัฐสภา,2559 :25) แสดงให้
เห็นถึงการสนับสนุนของฝ่ายการเมืองต่อนโยบาย ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งหากฝ่าย
การเมืองสนับสนุนส่งเสริมนโยบายอย่างจริงจัง ย่อมทําให้นโยบายมีโอกาสประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย ในทางตรงกันข้าม หากฝ่ายการเมืองไม่สนับสนุน นโยบายดังกล่าวอาจหยุดชะงัก หรือถูกยกเลิกไปในที่สุด 

2. ปัญหาการเข้าถึงการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เนื่องจากจํานวนแรงงานนอกระบบมีจํานวน 
มาก แต่จํานวนผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน เพียงร้อยละ 2.47 ของ
จํานวนแรงงานนอกระบบเท่าน้ัน สะท้อนถึงปัญหาการเข้าถึงการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ การส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้แก่แรงงานนอกระบบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุนการออมแห่งชาติยังไม่ทั่วถึง 
สอดคล้องกับการศึกษา สันติ ทวยมีฤทธิ์ และคณะ (2556:14) ศึกษาเรื่องการนํานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติ
จากการกระจายอํานาจด้านสุขภาพในสู่องค์การบริหารส่วนตําบลในประเทศไทย พบว่าการส่ือสารภายนอกองค์การ
ส่งผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ควรประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติในหลายช่องทาง 
รวมทั้งพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย เพื่อเป็นการเพิ่มระดมเงินฝากเข้ากองทุนการ
ออมแห่งชาติ และเป็นการลดภาระแก่รัฐบาลสําหรับการดูแลประชาชนในอนาคต เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 

2. ควรสร้างการรับรู้ เพื่อให้เกิดตระหนักเก่ียวกับการออมให้แก่ประชาชนทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชน เพ่ือเป็น 
การปลูกฝังการมีวินัยการออมแก่เยาวชน เพราะการเริ่มออมตั้งแต่อายุน้อยย่อมจะได้รับเงินบํานาญที่เพียงพอในยาม
เกษียณอายุ 
  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปนี้ 

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ ทั้งในลักษณะการวิจัยเชิง 
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

2. ควรศึกษาประเมินผลการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ เพื่อนโยบายได้ดําเนินการไปได้ 
ในระยะหนึ่ง เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการนํานโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ควรประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติในหลายช่องทาง 
รวมทั้งพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย เพื่อเป็นการเพิ่มระดมเงินฝากเข้ากองทุนการ
ออมแห่งชาติ และเป็นการลดภาระแก่รัฐบาลสําหรับการดูแลประชาชนในอนาคต เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 

2. ควรสร้างการรับรู้ เพื่อให้เกิดตระหนักเก่ียวกับการออมให้แก่ประชาชนทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชน เพื่อเป็น 
การปลูกฝังการมีวินัยการออมแก่เยาวชน เพราะการเริ่มออมตั้งแต่อายุน้อยย่อมจะได้รับเงินบํานาญที่เพียงพอในยาม
เกษียณอายุ 
  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปนี้ 

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ ทั้งในลักษณะการวิจัยเชิง 
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

2. ควรศึกษาประเมินผลการนํานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไปปฏิบัติ เพื่อนโยบายได้ดําเนินการไปได้ 
ในระยะหนึ่ง เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการนํานโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
   
เอกสารอ้างอิง 
กล้า ทองขาว. (2548). การนํานโยบายและแผนการศึกษาไปปฏิบัติ : แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการดําเนินงาน. 
  นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
กองทุนการออมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). สถานะกองทุน. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2560. จาก  
    http://www.nsf.or.th/index.php/2016-05-24-08-35-27 
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554: เจตนารมณ์และสภาพปัญหาในการบังคับใช้. (2556).  
  จุลนิติ, 10(4). 
วรเดช จันทรศร. (2552). ทฤษฎีการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 
ศวิตา ประจวบแสง. (2555). กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535. 
  วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล. 
สันติ ทวยมีฤทธิ์ และคณะ. (2556). การนํานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติจากการกระจายอํานาจด้านสุขภาพ 
  ไปสู่องค์การบริหารส่วนตําบลในประเทศไทย. วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร, 1(1), 1-20. 
สํานักงบประมาณของรัฐสภา. (2559). รายงานทางวิชาการสํานักงบประมาณของรัฐสภา การศึกษาการดําเนินการ 
  กองทุนการออมแห่งชาติ. สํานักงบประมาณของรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง. (ม.ป.ป.). สาระสําคัญของพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.  
  2554. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560. จาก http://www.fpo.go.th/FPO/member_profile/it- 
  admin/upload/file/3(2).pdf 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง.(ม.ป.ป.). Presentation สาระสําคัญของพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.  
  2554. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560. จาก http://www.fpo.go.th/FPO/member_profile/it- 
  admin/upload/file/3(2).pdf 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ. (2559). การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559. สํานักงานสถิติแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร. 
Van Meter, Donald S. and Van Horn, Carl E. (1975). “The Policy Implementation Process: A  
  Conceptual Framework”. Administration and Society. 6(4), 447-448. 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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การประยุกต์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเท่งตุ๊กเพ่ือสมรรถภาพทางกาย 
The Application of ‘Teng-Took’ folk performing art   

for physical fitness  
สมพงษ์ เส้งมณีย์, รัจน์ชีวาต์ ต๋ันติกุลวรา, ภารดี พ่ึงส าราญ, สุทธินันท์ โสตวิถี 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
บดินทร์ ปั้นบ ารุงกิจ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของของการวิจัยเรื่อง องค์ความรู้สื่อการแสดงพื้นบ้านละครเท่งตุ๊กเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพชุมชนท้องถิ่นจันทบุรี วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ การศึกษาองค์ความรู้สื่อพื้นบ้านละครเท่งตุ๊ก การ
ประยุกต์ใช้ท่าร าละคร เท่งตุ๊กมาเป็นท่าออกก าลังกาย และประเมินสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการออกก าลังกาย
ด้วยท่าร าเท่งตุ๊ก โดยออกแบบงานวิจัยผสมระหว่างเชิงคุณภาพ และการทดลอง เริ่มจากการค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับ
ละครเท่งตุ๊ก ซึ่งพบว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับละครเท่งตุ๊กจันทบุรีที่ส าคัญได้น ามาจากงานวิจัยของ ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ 
(2545) จากนั้นจึงท าการศึกษาการประยุกต์ใช้ท่าร าเท่งตุ๊กออกก าลังกาย โดยใช้วิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์
เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยท่าร าการออกก าลังกายจากคณะจักรวาลมงคลศิลป์ นอกจากนี้ยัง
ท าการศึกษาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์อย่าง youtube.com ประกอบการวิเคราะห์เรียนรู้การสาธิตจากท่าร าไปพร้อมกัน 
ส าหรับการทดลองได้เจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 26 คน ทดลองออกก าลังกายด้วยท่า
ร าเท่งตุ๊กตามโปรแกรมการออกก าลังกาย 3 เดือน และท าการประเมินสมรรถภาพทางกาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลสมรรถภาพทางกายได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ด้วยสถิติ repeated measures ANOVA 
เปรียบเทียบรายคู่ด้วยสถิติ Bonferroni ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต .05 ผลการวิจัยพบว่า องค์ความรู้ละครเท่งตุ๊ก ได้แก่ 
ความรู้ที่มองเห็นได้ เช่น ดนตรีเพลงประกอบ นักแสดง เรื่องแสดง โรงละคร ฉาก ท่าร า ส่วนความรู้ที่ไม่เปิดเผย เช่น 
ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้ครู การปลูกโรงละคร นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ท่าร าแม่บทละครเท่งตุ๊ก 12 
กระบวนท่า มาอออกก าลังกายโดยคณะจักรวาลมงคลศิลป์ ผลการวิเคราะห์สมรรถภาพทางกาย พบว่า ท่าร าเท่งตุ๊กเสริม
สร้างสมรรถภาพทางกายได้อย่างแท้จริงทั้งกล้ามเนื้อแขน และขา ที่ส าคัญคือ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ดังนั้นท่าร า  
เท่งตุ๊กจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อการสื่อสาร และส่งเสริมสุขภาพทางกาย และจิตใจให้กับชุมชนท้องถิ่นจันทบุรีได้
แท้จริง 
ค าส าคัญ: ละครเท่งตุ๊ก สมรรถภาพทางกาย 
 

Abstract 
 

 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 
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 
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 
as sport exercise. Data were collected by using participation observation, depth-interview, and focus-
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 Teng-
Took dance figures was a 3 month experimental program on 26 of communication arts students to 
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          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 
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          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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บดินทร์ ปั้นบ ารุงกิจ 
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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของของการวิจัยเรื่อง องค์ความรู้สื่อการแสดงพื้นบ้านละครเท่งตุ๊กเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพชุมชนท้องถิ่นจันทบุรี วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ การศึกษาองค์ความรู้สื่อพื้นบ้านละครเท่งตุ๊ก การ
ประยุกต์ใช้ท่าร าละคร เท่งตุ๊กมาเป็นท่าออกก าลังกาย และประเมินสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการออกก าลังกาย
ด้วยท่าร าเท่งตุ๊ก โดยออกแบบงานวิจัยผสมระหว่างเชิงคุณภาพ และการทดลอง เริ่มจากการค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับ
ละครเท่งตุ๊ก ซึ่งพบว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับละครเท่งตุ๊กจันทบุรีที่ส าคัญได้น ามาจากงานวิจัยของ ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ 
(2545) จากนั้นจึงท าการศึกษาการประยุกต์ใช้ท่าร าเท่งตุ๊กออกก าลังกาย โดยใช้วิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์
เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยท่าร าการออกก าลังกายจากคณะจักรวาลมงคลศิลป์ นอกจากนี้ยัง
ท าการศึกษาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์อย่าง youtube.com ประกอบการวิเคราะห์เรียนรู้การสาธิตจากท่าร าไปพร้อมกัน 
ส าหรับการทดลองได้เจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 26 คน ทดลองออกก าลังกายด้วยท่า
ร าเท่งตุ๊กตามโปรแกรมการออกก าลังกาย 3 เดือน และท าการประเมินสมรรถภาพทางกาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลสมรรถภาพทางกายได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ด้วยสถิติ repeated measures ANOVA 
เปรียบเทียบรายคู่ด้วยสถิติ Bonferroni ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต .05 ผลการวิจัยพบว่า องค์ความรู้ละครเท่งตุ๊ก ได้แก่ 
ความรู้ที่มองเห็นได้ เช่น ดนตรีเพลงประกอบ นักแสดง เรื่องแสดง โรงละคร ฉาก ท่าร า ส่วนความรู้ที่ไม่เปิดเผย เช่น 
ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้ครู การปลูกโรงละคร นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ท่าร าแม่บทละครเท่งตุ๊ก 12 
กระบวนท่า มาอออกก าลังกายโดยคณะจักรวาลมงคลศิลป์ ผลการวิเคราะห์สมรรถภาพทางกาย พบว่า ท่าร าเท่งตุ๊กเสริม
สร้างสมรรถภาพทางกายได้อย่างแท้จริงทั้งกล้ามเนื้อแขน และขา ที่ส าคัญคือ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ดังนั้นท่าร า  
เท่งตุ๊กจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อการสื่อสาร และส่งเสริมสุขภาพทางกาย และจิตใจให้กับชุมชนท้องถิ่นจันทบุรีได้
แท้จริง 
ค าส าคัญ: ละครเท่งตุ๊ก สมรรถภาพทางกาย 
 

Abstract 
 

 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 
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 
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 
as sport exercise. Data were collected by using participation observation, depth-interview, and focus-
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 Teng-
Took dance figures was a 3 month experimental program on 26 of communication arts students to 
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กระบวนท่า มาอออกก าลังกายโดยคณะจักรวาลมงคลศิลป์ ผลการวิเคราะห์สมรรถภาพทางกาย พบว่า ท่าร าเท่งตุ๊กเสริม
สร้างสมรรถภาพทางกายได้อย่างแท้จริงทั้งกล้ามเนื้อแขน และขา ที่ส าคัญคือ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ดังนั้นท่าร า  
เท่งตุ๊กจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อการสื่อสาร และส่งเสริมสุขภาพทางกาย และจิตใจให้กับชุมชนท้องถิ่นจันทบุรีได้
แท้จริง 
ค าส าคัญ: ละครเท่งตุ๊ก สมรรถภาพทางกาย 
 

Abstract 
 

 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 
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 
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 
as sport exercise. Data were collected by using participation observation, depth-interview, and focus-
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 Teng-
Took dance figures was a 3 month experimental program on 26 of communication arts students to 

evaluate their physical fitness. The statistic of analysis consisted of mean, standard deviation--S.D., 
and repeated measures ANOVA were used to compare the mean difference within group. Bonferroni 
pairwise comparison was used to compare data when it found significant different at level .05  
 The results show that the Teng-Took knowledge composed with the visible knowledge i.e. 
thai music and folk song, performers, plot story, folk theater and set of scenery, and dance figures, 
and the invisible knowledge i.e.  superstitious belief, homage to the teacher ceremonies, drama 
theater setting. Moreover, the 12 Teng-Took dance figures can be applied to dance as a sport exercise 
by Jakraval Mongkolsil troupe. The analysis of physical fitness result found that the 12 Teng-Took 
dance figures exercise program can increase all aspects of physical fitness. Grip strength leg strength 
and body flexibility after three months of exercising increased the physical fitness significantly at .05 
level.  
Keywords: Teng-took folk performing art, physical fitness 
 
บทน า 
 การแสดงพื้นบ้าน แม้ว่าจะเป็นสื่อที่อยู่คู่ชุมชนท้องถิ่นมานาน แต่เมื่อสภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป จาก
นโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย รวมทั้งการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ท าให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก การแสดงพ้ืนบ้าน “เท่งตุ๊ก” เป็นละครชาตรี มีความผูกพันกับชีวิตของชุมชนท้องถิ่นจันทบุรีมาอย่างยาวนาน 
เรียกได้ว่า เป็นสื่อการแสดงของภาคตะวันออกของไทย เพราะอย่างน้อยแต่ละครอบครัวเมื่อมีเรื่ องทุกข์ใจบ้าน และทุก
ครอบครัวก็ต้องเคยบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งเคยหาละครมาแก้บนกันแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังพบใน
งานประเพณีเทศกาลต่าง ๆ ของชุมชน เท่งตุ๊กก็เข้าไปมีส่วนร่วมเช่น การใช้เท่งตุ๊กแสดงถวายเจ้าพ่อตามชายทะเลทุกปี
ในช่วงประเพณีท าบุญสงกรานต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเท่งตุ๊กมีความสัมพันธ์ทั้งกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าต าบล ซึ่งเป็นพื้นที่
สาธารณะของชุมชนทั้งด้านกายภาพ คือ ไปแสดงในบริเวณศาลเจ้า มีความสัมพันธ์ในระดับจิตใจ หรือจินตนาการ 
 ความบันเทิงซึ่งเคยมีเท่งตุ๊กเป็นการแสดงของชุมชน กลับกลายเป็นมีคู่ แข่งที่ส าคัญอย่างสื่อมวลชน และ
เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ ที่ทันสมัย และบันเทิงกว่ามาแย่งบทบาทหน้าที่นี้ไป โอกาสที่คนในชุมชนจะมาพบปะ
สังสรรค์จึงน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่ยังมีเท่งตุ๊กให้ชมบ่อยๆ ชาวบ้านก็มักจะอุ้มลูกจูงหลานมาดูเท่งตุ๊ก และ
มานั่งพูดคุยกันสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีในการเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชนได้เป็นอย่างดี เมื่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ที่เป็นผู้ชมเท่งตุ๊กเปลี่ยนแปลงไป เท่งตุ๊กซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของชุมชนจึงมิอาจเลี่ยงได้จากผลกระทบดังกล่าว 
 นอกจากชุมชนจะอ่อนแอแล้ว เมื่อมองมิติด้านวัฒนธรรมแล้วก็ถือได้ว่าเป็นยุคถดถอยของเท่งตุ๊ก พื้นที่ หรือ
โอกาสการแสดงลดลง ศิลปินเริ่มเข้าสู่วัยชรา ภาพลักษณ์ของเท่งตุ๊กดูเชย ไม่ทันสมัยในสายตาคนรุ่นใหม่ ประกอบกับการ
เรียนในระบบสมัยใหม่ท าให้ขาดแรงจูงใจที่จะดึงคนรุ่นใหม่ของชุมชนให้มาสนใจ หรือสืบทอด หรือบางคนสนใจก็ไม่มี
เวลามาฝึกหัด ความล้าสมัยของเท่งตุ๊กจึงเป็นสิ่งท่ีศิลปินพ้ืนบ้านพยายามที่จะต่อสู้อย่างมาก ท าอย่างไรให้ดึงดูดใจคนรุ่น
ใหม่ท้ังในแง่ของการสืบทอด และในแง่ของการรับชม คณะศิลปินเท่งตุ๊กจึงพยายามปรับตัวให้ทันสมัย โดยการน าแสง สี 
เสียง การร้องเพลงลูกทุ่ง การเต้นหางเครื่องมาใช้ดึงดูดผู้ชมรุ่นใหม่ ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวอาจจะท าให้เอกลักษณ์
บางอย่างของเท่งตุ๊กเสียอรรถรสไป 
 สิ่งหนึ่งที่งานวิจัยช้ินนี้พยายามที่จะแสดงภาพของเท่งตุ๊กในฐานะองค์ความรู้ที่มาจากชุมชน นอกจากจะเป็น
บทเรียนส าคัญให้กับคนรุ่นใหม่แล้ว ยังเป็นการน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในมิติทางด้านสุขภาพ ซึ่งเช่ือว่ากิจกรรมการ
แสดงเท่งตุ๊ก ท่าทางการเคลื่อนไหวของการแสดงนั้นเป็นการขยับเพื่อสุขภาพทางด้านร่างกายได้ หากมีการศึกษาอย่าง
จริงจัง และใช้เท่งตุ๊กในฐานะเป็นสื่อเพื่อสุขภาพ และอนามัย เสริมสร้างความเข้มแข็ งของเท่งตุ๊กให้คงอยู่ และความ
เข้มแข็งทางด้านร่างกายให้กับผู้คนในชุมชนท้องถิ่น นับเป็นบทบาทของการสื่อสารที่ท าหน้าที่สื่อสารสุขภาพเพื่อท้องถิ่น
อย่างแท้จริง การสื่อสารสุขภาพจึงเป็นการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง มีโครงสร้างการท างานแบบ
หน่วยงาน หรือองค์กร มีผู้น าหรือผู้ปฏิบัติการรณรงค์ มีการใช้สื่อ และการจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้าน
สุขภาพในรูปแบบของการสื่อสารสุขภาพที่จัดเป็นชุดกิจกรรมการสื่อสารที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้กลุ่มชุมชน
ท้องถิ่นรับรู้ สนใจ ตระหนัก และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิต จึงเป็น
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(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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การด าเนินงานรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารสุขภาพ โดยเฉพาะการใช้เท่งตุ๊กเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ จากความเป็นมา 
และความส าคัญของการศึกษาดังกล่าวที่ว่าด้วยการศึกษาองค์ความรู้เท่งตุ๊กในฐานะองค์ความรู้ ของชุมชนท้องถิ่น และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการรณรงค์ให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีสุขภาพที่ดี คณะผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเรื่ององค์ความรู้สื่อการแสดงพื้นบ้านเท่งตุ๊กเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชนท้องถิ่นจันทบุรีภายใต้ค าถามน าวิจัยที่ว่า 
(1) องค์ความรู้สื่อการแสดงพื้นบ้านละครเท่งตุ๊กของจันทบุรีเป็นอย่างไร (2) การประยุกต์ท่าร าละครเท่งตุ๊กจันทบุรี
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนท าได้อย่างไร และ (3) การประเมินสมรรถนะทางกายจากท่าร าเท่งตุ๊กส่งเสริมสุขภาพชุมชนท้องถิ่น
ควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้สื่อการแสดงพื้นบ้านเท่งตุ๊กของจังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อประยุกต์ใช้ท่าร าละครเท่งตุ๊กออกก าลังกายส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
 3. เพื่อประเมินสมรรถนะทางร่างกายจากการประยุกต์ใช้ท่าร าเท่งตุ๊กออกก าลังกาย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการสื่อสารสุขภาพ: บทเรียนจากท่าร าเท่งตุ๊กสู่สมรรถภาพทางกาย คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้กรอบ
การวิจัยตามแนวคิดเรื่องสื่อพื้นบ้าน แนวคิดการสื่อสารสุขภาพ แนวคิดการออกก าลังกาย และสมรรถภาพทางกาย 
ตลอดจนงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิเคราะห์ และอภิปรายผลการศึกษา ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงเป็นการ
ออกแบบงานวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลจากการทดลองก่อนและหลังเกี่ยวกับการ
ประเมินสมรรถภาพทางกาย วิธีการด าเนินการวิจัยจึงสามารถอธิบายตามขั้นตอนการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) ได้แก่ กลุ่มแกนน าศิลปินเท่งตุ๊กจากคณะ
จักรวาลมงคลศิลป์จ านวน 15 คน และกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนให้สื่อการแสดงพื้นบ้านละคร
เท่งตุ๊กยังคงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนที่แสดงการประยุกต์ท่าร าเท่งตุ๊กออกก าลังกายจากโรงเรียนวัดจันทนาราม 
อ าเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังได้เจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จ านวน 26 ด าเนินการ
วัดสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการออกก าลังกายด้วยละครเท่งตุ๊ก 
 2. วิธีการเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวบข้อมูลด้วยความหลากหลาย ได้แก่ การค้นคว้าเรื่องราวของ
ละครเท่งตุ๊กจากงานวิจัย การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการประเมินผล
สมรรถภาพทางกาย โดยการสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบของ อริสรา ชูช่ือ 
(2550)  
 3. การน าเสนอข้อมูล เป็นการพรรณนาความ (narrative) จากข้อมูลที่ได้เชิงคุณภาพ เช่น การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม การสัมภาษณ์พูดคุย การสนทนากลุ่ม ส าหรับข้อมูลจากการทดลองเป็นการวัดผลการประเมินสมรรถภาพทาง
กายก่อนและหลังการออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊ก ด้วยวิธียืดเหยียด การทดสอบความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแขน และ
ขา ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation—S.D.) นอกจากนี้
ยังใช้สถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างก่อนและหลังการออกก าลังกายด้วยสถิติทดสอบ repeated 
measures ANOVA ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
   
ผลการวิจัย 
 บทความวิจัยเรื่อง การสื่อสารสุขภาพ: บทเรียนจากร าเท่งตุ๊กสู่สมรรถภาพทางกาย คณะผู้วิจัยขอน าเสนอเป็น 
2 ลักษณะคือ เรื่องราวว่าด้วยละครเท่งตุ๊กและการประยุกต์ท่าร า และ การวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายจากการออก
ก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊ก 
เร่ืองราวว่าด้วยละครเท่งตุ๊กและการประยุกต์ท่าร า  
 ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ (2545) ได้ท าการศึกษารวบรวมเป็นองค์ความรู้ ซึ่งเท่งตุ๊กมีประวัติความเป็นมาอัน
ยาวนานหลายช่ัวอายุคน โดยนายทิม ภากกิจ เป็นผู้สืบทอดจากครูขุนทอง ซึ่งเป็นครูคณะละครชาตรี แสดงละครเร่ที่
ล่องเรือมาจากภาคใต้ และได้แต่งงานกับหญิงชาวจันทบุรี คือ นางช้อย ภากกิจ ละครเท่งตุ๊กจึงถือก าเนิดตั้งแต่ปีพ .ศ. 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การด าเนินงานรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารสุขภาพ โดยเฉพาะการใช้เท่งตุ๊กเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ จากความเป็นมา 
และความส าคัญของการศึกษาดังกล่าวที่ว่าด้วยการศึกษาองค์ความรู้เท่งตุ๊กในฐานะองค์ความรู้ ของชุมชนท้องถิ่น และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการรณรงค์ให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีสุขภาพที่ดี คณะผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเรื่ององค์ความรู้สื่อการแสดงพื้นบ้านเท่งตุ๊กเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชนท้องถิ่นจันทบุรีภายใต้ค าถามน าวิจัยที่ว่า 
(1) องค์ความรู้สื่อการแสดงพื้นบ้านละครเท่งตุ๊กของจันทบุรีเป็นอย่างไร (2) การประยุกต์ท่าร าละครเท่งตุ๊กจันทบุรี
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนท าได้อย่างไร และ (3) การประเมินสมรรถนะทางกายจากท่าร าเท่งตุ๊กส่งเสริมสุขภาพชุมชนท้องถิ่น
ควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้สื่อการแสดงพื้นบ้านเท่งตุ๊กของจังหวัดจันทบุรี 
 2. เพื่อประยุกต์ใช้ท่าร าละครเท่งตุ๊กออกก าลังกายส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
 3. เพื่อประเมินสมรรถนะทางร่างกายจากการประยุกต์ใช้ท่าร าเท่งตุ๊กออกก าลังกาย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการสื่อสารสุขภาพ: บทเรียนจากท่าร าเท่งตุ๊กสู่สมรรถภาพทางกาย คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้กรอบ
การวิจัยตามแนวคิดเรื่องสื่อพื้นบ้าน แนวคิดการสื่อสารสุขภาพ แนวคิดการออกก าลังกาย และสมรรถภาพทางกาย 
ตลอดจนงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิเคราะห์ และอภิปรายผลการศึกษา ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงเป็นการ
ออกแบบงานวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลจากการทดลองก่อนและหลังเกี่ยวกับการ
ประเมินสมรรถภาพทางกาย วิธีการด าเนินการวิจัยจึงสามารถอธิบายตามขั้นตอนการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) ได้แก่ กลุ่มแกนน าศิลปินเท่งตุ๊กจากคณะ
จักรวาลมงคลศิลป์จ านวน 15 คน และกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนให้สื่อการแสดงพื้นบ้านละคร
เท่งตุ๊กยังคงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนที่แสดงการประยุกต์ท่าร าเท่งตุ๊กออกก าลังกายจากโรงเรียนวัดจันทนาราม 
อ าเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังได้เจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์จ านวน 26 ด าเนินการ
วัดสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการออกก าลังกายด้วยละครเท่งตุ๊ก 
 2. วิธีการเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวบข้อมูลด้วยความหลากหลาย ได้แก่ การค้นคว้าเร่ืองราวของ
ละครเท่งตุ๊กจากงานวิจัย การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการประเมินผล
สมรรถภาพทางกาย โดยการสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบของ อริสรา ชูช่ือ 
(2550)  
 3. การน าเสนอข้อมูล เป็นการพรรณนาความ (narrative) จากข้อมูลที่ได้เชิงคุณภาพ เช่น การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม การสัมภาษณ์พูดคุย การสนทนากลุ่ม ส าหรับข้อมูลจากการทดลองเป็นการวัดผลการประเมินสมรรถภาพทาง
กายก่อนและหลังการออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊ก ด้วยวิธียืดเหยียด การทดสอบความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแขน และ
ขา ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation—S.D.) นอกจากนี้
ยังใช้สถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างก่อนและหลังการออกก าลังกายด้วยสถิติทดสอบ repeated 
measures ANOVA ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
   
ผลการวิจัย 
 บทความวิจัยเรื่อง การสื่อสารสุขภาพ: บทเรียนจากร าเท่งตุ๊กสู่สมรรถภาพทางกาย คณะผู้วิจัยขอน าเสนอเป็น 
2 ลักษณะคือ เรื่องราวว่าด้วยละครเท่งตุ๊กและการประยุกต์ท่าร า และ การวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายจากการออก
ก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊ก 
เร่ืองราวว่าด้วยละครเท่งตุ๊กและการประยุกต์ท่าร า  
 ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ (2545) ได้ท าการศึกษารวบรวมเป็นองค์ความรู้ ซึ่งเท่งตุ๊กมีประวัติความเป็นมาอัน
ยาวนานหลายช่ัวอายุคน โดยนายทิม ภากกิจ เป็นผู้สืบทอดจากครูขุนทอง ซึ่งเป็นครูคณะละครชาตรี แสดงละครเร่ที่
ล่องเรือมาจากภาคใต้ และได้แต่งงานกับหญิงชาวจันทบุรี คือ นางช้อย ภากกิจ ละครเท่งตุ๊กจึงถือก าเนิดตั้งแต่ปีพ .ศ. 

2470 ช่ือ “เท่งตุ๊ก” เป็นการตั้งช่ือละครชาตรีตามเสียงความเด่นชัดของกลอง ซึ่งศิลปินนักแสดงให้ช่ือว่า “กลองตุ๊ก” ถือ
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแสดงละครเท่งตุ๊ก แม้ว่ายุคสมัยเปลี่ยนโดยน าเครื่องดนตรีไทยแบบอื่นมาประกอบวงการแสดงก็
ตาม การสืบทอดการแสดงละครชาตรีมี 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่เป็นเครือญาติ และมิใช่เครือญาติ ทั้งนี้ความรุ่งเรืองใน
การสืบทอดกลับพบว่า เกิดขึ้นมากท่ีสุดในกลุ่มที่มิใช่เครือญาติของคณะละครโดยตรง ซึ่งคณะละครที่มิใช่เครือญาตินี่เอง
เป็นกลุ่มที่เรียนรู้แบบครูลักพักจ า อธิบายได้ว่า ลักษณะดังกล่าวอาจจะเรียนรู้การแสดงผ่านครูละครเพียงนิดเดียว ที่
เหลือก็อาศัยทักษะการจดจ า และต่อยอดคิดค้นการแสดงเพื่อเอาใจผู้ชมจนกลายเป็นท่ีนิยม  
 ละครเท่งตุ๊กเป็นสื่อการแสดงที่ใช้ประกอบพิธีกรรรมเกี่ยวกับความเช่ือ เช่นการแก้บนในลักษณะต่างๆ ตามวิถี
ชีวิตของชาวจันทบุรี ได้แก่ การแก้บนเกี่ยวกับการขายที่ ผลประกอบการธุรกิจสวนผลไม้ได้ผลก าไรในปีนั้นๆ การท านากุ้ง 
การแก้บนเกี่ยวกับการเลื่อนยศ เลื่อนต าแหน่ง การสอบเข้า สิ่งที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน คือ การแก้บนให้กับเจ้าที่ผู้
ปกปักรักษาท้องทะเล เนื่องจากอ าเภอแหลมสิงห์มีสภาพภูมิประเทศเป็นชายฝั่งทะเล ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ชาวประมง การเดินเรือเพื่อออกหาปลาจับสัตว์ทะเล แต่ละครั้งจึงเป็นความเสี่ยงกับชีวิต บ่อยครั้งที่เจอคลื่นลมแรงก็จะ
บนบานศาลกล่าวว่า ถ้ากลับมารอดปลอดภัยก็จะถวายเจ้าพ่อ เจ้าแม่ด้วยละครเท่งตุ๊ก เรียกได้ว่า ละครเท่งตุ๊กเป็นสื่อที่มี
คุณค่าทางจิตใจของผู้ว่าจ้างที่ท าหน้าท่ีแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ตลอดจนยังเป็นสื่อท่ีท าหน้าที่ให้ความบันเทิงเอา
ใจผู้ชมจากอดีตจนปัจจุบัน 
 ล าดับการแสดงประกอบด้วย 4 ส่วน คือ กล่าวค าบูชา โหมโรงดนตรี ร าก่อนการแสดง และการแสดงละครเพื่อ
การแก้บน ซึ่งจะมีทั้งครบทั้ง 4 รูปแบบ คือ การร้องไหว้เจ้า การร าถวายมือ การร าคุณครู และการร าซัดชาตรี ซึ่งการร า
คุณครู และการร าซัดชาตรีจะใช้แสดงเพื่อความบันเทิง  ส าหรับการประยุกต์ท่าร าเท่งตุ๊กเพื่อการออก าลังกายนั้น
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาจากการร าของคณะจักรวาลมงคลศิลป์ท่ีสอนให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี โดยใช้ท่าร าเท่งตุ๊ก 12 กระบวนท่าดังภาพ 
 
ท่าท่ี 1 แม่ลาย

 

ท่าท่ี 2 กินรี 

 

ท่าท่ี 3 แผลงศร

 
ท่าท่ี 4 สอดสร้อยมาลา 

 

ท่าท่ี 5 ช้างประสานงา

 

ท่าท่ี 6 ชักแป้งผลัดหน้า 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ท่าท่ี 7 บัวบาน 

 

ท่าท่ี 8 แมงมุมชักใย 

 

ท่าท่ี 9 ผาลาเพียงไหล ่

 
ท่าท่ี 10 โปรยดอกไม้หรือสะบดัจบี 

 

ท่าท่ี 11 ชักสายทอง (ขวา) 

 

ท่าท่ี 12 ชักสายทอง (ซ้าย) 

 
ภาพสาธิตการออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊ก 12 กระบวนท่า จากคณะจักรวาลมงคลศลิป ์

ที่มา. สมพงษ์ และคณะ, 2558 
 
การวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายจากการออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊ก 
 การประเมินสมรรถนะทางร่างกายจากการใช้ท่าร าเท่งตุ๊กในการออกก าลังกาย คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์วิธีการ
วัดผลทางด้านสุขภาพเพียงบางส่วนจาก อริสรา ชูช่ือ (2550) ได้แก่ แรงบีบมือ แรงเหยียดขา และความอ่อนตัว และท า
การทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 26 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีที่เข้า
ร่วมทดลองการออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊ก เป็นเวลา 3 เดือน วัดผลก่อน-หลังการทดลอง ดังตาราง 
 
 
ตารางการวัดสมรรถภาพทางกายด้วยการประยุกต์ท่าร าเท่งตุ๊กออกก าลังกาย 

สมรรถภาพ minimum maximum mean S.D. 
แรงบีบมือ (น้ าหนักตัว/กก.) 
   ก่อนออกก าลังกาย 
   ออกก าลังกายเดือนท่ี 1 
   ออกก าลังกายเดือนท่ี 2 
   ออกก าลังกายเดือนท่ี 3 

 
.10 
.32 
.44 
.52 

 
.61 
.88 
.89 
.88 

 
.38 
.50 
.61 
.73 

 
.13 
.12 
.11 
.09 

แรงเหยียดขา (น้ าหนักตัว/กก.) 
   ก่อนออกก าลังกาย 
   ออกก าลังกายเดือนท่ี 1 

 
.25 
1.11 

 
2.80 
2.87 

 
1.66 
2.19 

 
.56 
.38 

   ออกก าลังกายเดือนท่ี 2 
   ออกก าลังกายเดือนท่ี 3 

2.02 
2.45 

3.02 
3.18 

2.52 
2.94 

.28 

.19 
ความอ่อนตัว (เซนติเมตร) 
   ก่อนออกก าลังกาย 
   ออกก าลังกายเดือนท่ี 1 
   ออกก าลังกายเดือนท่ี 2 
   ออกก าลังกายเดือนท่ี 3 

 
-11.0 
-6.0 
-2.0 
-1.5 

 
2.0 
4.0 
16.0 
18.5 

 
-4.71 
-1.05 
6.88 
10.28 

 
3.67 
2.62 
4.60 
5.59 

จากตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยการวัดสมรรถภาพทางกาย โดยแบ่งเป็นแรงบีบมือ แรงเหยียดขา และความอ่อนตัวของ
ร่างกาย สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 แรงบีบมือ ค่าเฉลี่ยแรงบีบมือต่อน้ าหนักตัวมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นหลังออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊กตามล าดับ ซึ่ง
ค่าเฉลี่ยก่อนการออกก าลังกายพบว่า (mean= .38, S.D.= .13) หลังจากออกก าลังกายเดือนที่ 1 2 และ 3 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยแรงบีบมือต่อน้ าหนักตัวคือ (mean= .50, S.D.= .12) (mean= .61, S.D.= .12) (mean=.73, S.D.= .09)  
 แรงเหยียดขา ค่าเฉลี่ยแรงเหยียดขาต่อน้ าหนักตัวมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นหลังออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊กตาม
ล าดับ ซึ่งค่าเฉลี่ยก่อนการออกก าลังกายพบว่า (mean= 1.66, S.D.= .56) หลังจากออกก าลังกายเดือนที่ 1 2 และ 3 
พบว่า ค่าเฉลี่ยแรงเหยียดขาต่อน้ าหนักตัวคือ (mean= 2.19, S.D.= .38) (mean= 2.52, S.D.= .28) (mean= 2.94, 
S.D.= .19) 
 ความอ่อนตัว ค่าเฉลี่ยความอ่อนตัวต่อเซนติเมตรจากการวัดความยืดเหยียดมีระดับการวัดที่สูงขึ้ นหลังออก
ก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊กตามล าดับ ซึ่งค่าเฉลี่ยก่อนการออกก าลังกายพบว่า (mean= -4.71, S.D.= 3.67) ซึ่งหลังออก
ก าลังกายค่าเฉลี่ยความอ่อนตัวช่วงเดือนที่ 1 เดือนที่ 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)   
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความอ่อนตัวก่อน-หลังการออกก าลังกายท่าร าเท่งตุ๊ก 

Pairwise Comparisons 
Measure:   flexi                                                                                                           n= 26 
(I) flexi (J) flexi Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig.b 95% Confidence Interval for 

Differenceb 
Lower Bound Upper Bound 

1 
2 -3.729* .223 .021 -6.161 -1.297 
3 -11.604* .447 .009 -16.468 -6.740 
4 -14.854* .699 .013 -22.468 -7.241 

2 
1 3.729* .223 .021 1.297 6.161 
3 -7.875* .300 .009 -11.138 -4.612 
4 -11.125* .632 .019 -18.004 -4.246 

3 
1 11.604* .447 .009 6.740 16.468 
2 7.875* .300 .009 4.612 11.138 
4 -3.250 .360 .072 -7.172 .672 

4 
1 14.854* .699 .013 7.241 22.468 
2 11.125* .632 .019 4.246 18.004 
3 3.250 .360 .072 -.672 7.172 

Based on estimated marginal means *. The mean difference is significant at the .05 level. 
b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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ท่าท่ี 7 บัวบาน 

 

ท่าท่ี 8 แมงมุมชักใย 

 

ท่าท่ี 9 ผาลาเพียงไหล ่

 
ท่าท่ี 10 โปรยดอกไม้หรือสะบดัจบี 

 

ท่าท่ี 11 ชักสายทอง (ขวา) 

 

ท่าท่ี 12 ชักสายทอง (ซ้าย) 

 
ภาพสาธิตการออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊ก 12 กระบวนท่า จากคณะจักรวาลมงคลศลิป ์

ที่มา. สมพงษ์ และคณะ, 2558 
 
การวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายจากการออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊ก 
 การประเมินสมรรถนะทางร่างกายจากการใช้ท่าร าเท่งตุ๊กในการออกก าลังกาย คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์วิธีการ
วัดผลทางด้านสุขภาพเพียงบางส่วนจาก อริสรา ชูช่ือ (2550) ได้แก่ แรงบีบมือ แรงเหยียดขา และความอ่อนตัว และท า
การทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 26 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีที่เข้า
ร่วมทดลองการออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊ก เป็นเวลา 3 เดือน วัดผลก่อน-หลังการทดลอง ดังตาราง 
 
 
ตารางการวัดสมรรถภาพทางกายด้วยการประยุกต์ท่าร าเท่งตุ๊กออกก าลังกาย 

สมรรถภาพ minimum maximum mean S.D. 
แรงบีบมือ (น้ าหนักตัว/กก.) 
   ก่อนออกก าลังกาย 
   ออกก าลังกายเดือนท่ี 1 
   ออกก าลังกายเดือนท่ี 2 
   ออกก าลังกายเดือนท่ี 3 

 
.10 
.32 
.44 
.52 

 
.61 
.88 
.89 
.88 

 
.38 
.50 
.61 
.73 

 
.13 
.12 
.11 
.09 

แรงเหยียดขา (น้ าหนักตัว/กก.) 
   ก่อนออกก าลังกาย 
   ออกก าลังกายเดือนท่ี 1 

 
.25 
1.11 

 
2.80 
2.87 

 
1.66 
2.19 

 
.56 
.38 

   ออกก าลังกายเดือนท่ี 2 
   ออกก าลังกายเดือนท่ี 3 

2.02 
2.45 

3.02 
3.18 

2.52 
2.94 

.28 

.19 
ความอ่อนตัว (เซนติเมตร) 
   ก่อนออกก าลังกาย 
   ออกก าลังกายเดือนท่ี 1 
   ออกก าลังกายเดือนท่ี 2 
   ออกก าลังกายเดือนท่ี 3 

 
-11.0 
-6.0 
-2.0 
-1.5 

 
2.0 
4.0 
16.0 
18.5 

 
-4.71 
-1.05 
6.88 
10.28 

 
3.67 
2.62 
4.60 
5.59 

จากตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยการวัดสมรรถภาพทางกาย โดยแบ่งเป็นแรงบีบมือ แรงเหยียดขา และความอ่อนตัวของ
ร่างกาย สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 แรงบีบมือ ค่าเฉลี่ยแรงบีบมือต่อน้ าหนักตัวมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นหลังออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊กตามล าดับ ซึ่ง
ค่าเฉลี่ยก่อนการออกก าลังกายพบว่า (mean= .38, S.D.= .13) หลังจากออกก าลังกายเดือนที่ 1 2 และ 3 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยแรงบีบมือต่อน้ าหนักตัวคือ (mean= .50, S.D.= .12) (mean= .61, S.D.= .12) (mean=.73, S.D.= .09)  
 แรงเหยียดขา ค่าเฉลี่ยแรงเหยียดขาต่อน้ าหนักตัวมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นหลังออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊กตาม
ล าดับ ซึ่งค่าเฉลี่ยก่อนการออกก าลังกายพบว่า (mean= 1.66, S.D.= .56) หลังจากออกก าลังกายเดือนท่ี 1 2 และ 3 
พบว่า ค่าเฉลี่ยแรงเหยียดขาต่อน้ าหนักตัวคือ (mean= 2.19, S.D.= .38) (mean= 2.52, S.D.= .28) (mean= 2.94, 
S.D.= .19) 
 ความอ่อนตัว ค่าเฉลี่ยความอ่อนตัวต่อเซนติเมตรจากการวัดความยืดเหยียดมีระดับการวัดที่สูงขึ้ นหลังออก
ก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊กตามล าดับ ซึ่งค่าเฉลี่ยก่อนการออกก าลังกายพบว่า (mean= -4.71, S.D.= 3.67) ซึ่งหลังออก
ก าลังกายค่าเฉลี่ยความอ่อนตัวช่วงเดือนที่ 1 เดือนที่ 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)   
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความอ่อนตัวก่อน-หลังการออกก าลังกายท่าร าเท่งตุ๊ก 

Pairwise Comparisons 
Measure:   flexi                                                                                                           n= 26 
(I) flexi (J) flexi Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig.b 95% Confidence Interval for 

Differenceb 
Lower Bound Upper Bound 

1 
2 -3.729* .223 .021 -6.161 -1.297 
3 -11.604* .447 .009 -16.468 -6.740 
4 -14.854* .699 .013 -22.468 -7.241 

2 
1 3.729* .223 .021 1.297 6.161 
3 -7.875* .300 .009 -11.138 -4.612 
4 -11.125* .632 .019 -18.004 -4.246 

3 
1 11.604* .447 .009 6.740 16.468 
2 7.875* .300 .009 4.612 11.138 
4 -3.250 .360 .072 -7.172 .672 

4 
1 14.854* .699 .013 7.241 22.468 
2 11.125* .632 .019 4.246 18.004 
3 3.250 .360 .072 -.672 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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความอ่อนตัวก่อน-หลังการออกก าลังกายท่าร าเท่ง
ตุ๊ก พบว่า การออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊กส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายที่สูงขึ้นโดยเฉพาะความอ่อนตัวที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นการออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊กส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัวของ
ร่างกายมากที่สุด 
 จากผลการวิจัยการประยุกต์ใช้ท่าร ามาออกก าลังกาย นอกจากความสวยงามอ่อนช้อยของท่าร าในลักษณะ
ต่างๆ การจัดระเบียบร าตัวของร่างกาย ผู้วิจัยยืนยันได้ว่า ท่าร าเท่งตุ๊กสามารถน ามาประยุกต์เป็นท่าออกก าลังกายได้
อย่างลงตัวกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านอย่างกลองตุ๊ก และโทน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้อย่าง
แท้จริง ที่ส าคัญเป็นอีกหนึ่งวิธีการปรับตัวของละครเท่งตุ๊กที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ใช้ท่าร าเท่งตุ๊กในการออก
ก าลังกายได้อย่างเพลิดเพลินอย่างต่อเนื่อง 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 บทเรียนจากละครเท่งตุ๊ก ได้แก่ ความรู้ที่มองเห็นได้ เช่น ดนตรีเพลงประกอบ นักแสดง เรื่องแสดง โรงละคร 
ฉาก ท่าร า ส่วนความรู้ที่ไม่เปิดเผย เช่น ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้ครู การปลูกโรงละคร นอกจากนี้ยัง
สามารถประยุกต์ท่าร าแม่บทละครเท่งตุ๊ก 12 กระบวนท่า ได้แก่ แม่ลาย กินรี แผลงศร สอดสร้อยมาลา ช้างประสานงา 
ชักแป้งผลัดหน้า บัวบาน แมงมุมชักใย ผาลาเพียงไหล่ โปรยดอกไม้หรือสะบัดจีบ ชักสายทอง (ขวา) และชักสายทอง 
(ซ้าย)  มาอออกก าลังกายโดยคณะจักรวาลมงคลศิลป์ ผลการวิเคราะห์สมรรถภาพทางกาย พบว่า ท่าร าเท่งตุ๊กเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายได้อย่างแท้จริงทั้งกล้ามเนื้อแขน และขา ที่ส าคัญคือ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ  จากการสรุป
ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 
 
ประเด็นแรก ความรู้เกี่ยวกับเท่งตุ๊กสู่การออกก าลังกาย  
 เท่งตุ๊กเป็นสื่อของชุมชน เป็นสื่อของท้องถิ่น ที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามยุคตามสมัย และยังค าด ารงอยู่ได้
ในยุคปัจจุบันที่ต้องต่อรองกับเทคโนโลยีการสื่อสาร ละครเท่งตุ๊กก็จัดเป็นวัฒนธรรมย่อยเช่นเดียวกัน ตามมโนภาพทาง
วัฒนธรรม (งามพิศ สัตย์สงวน, 2543) จัดเป็นแบบแผนของชีวิตพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้ของมนุษย์เพื่อตอบสนอง
ความจ าเป็นของมนุษย์ เกิดการถ่ายทอดทางสังคมโดยใช้สัญลักษณ์วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วก่อนเราเกิด การเกิดมาใน
วัฒนธรรมใดก็จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในวัฒนธรรมนั้น และการที่ประชากรของสังคมต่างๆ มีพฤติกรรมอย่างเดียวกันแตกต่าง
กันนั้น เนื่องจากการมีการเรียนรู้แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของตน เมื่อเข้าใจวัฒนธรรมและนิยามวัฒนธรรมชัดเจน
แล้วก็จะศึกษาวัฒนธรรมในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้ ในที่นี้คือ (1) ละครเท่งตุ๊ก คือ ความต้องการที่จะได้รับการ
ตอบสนองทางชีววิทยา (biological needs) ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐาน (2) ละครเท่งตุ๊ก คือ ความต้องการทางสังคม 
(social needs) เนื่องจากการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากที่ต้องมีการจัดระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดการแบ่งหน้าที่ การ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาพื้นฐาน ความต้องการด้านนี้ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม คือ การจัดระเบียบทางสังคม (social 
organization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครเท่งตุ๊กเป็นสื่อที่ใช้ระดมพลังของคนในชุมชน และ (3) ละครเท่งตุ๊ก คือ ความ
ต้องการทางจิตใจ (psychological needs) ซึ่งวัฒนธรรมที่มาตอบสนองความต้องการ คือ ระบบความเช่ือจากความ
ต้องการของมนุษย์ เช่น การใช้ละครเท่งตุ๊กติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ตนเคารพนับถือ โดยเช่ือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โปรดปรานการแสดงละครเท่งตุ๊ก และจะคุ้มครองดลบันดาลให้เกิดความสุข และความมั่นคงทางด้านจิตใจให้แก่ผู้จัดหา
ละครเท่งตุ๊กมาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (งามพิศ สัตย์สงวน, 2543, หน้า 46-47)  นับว่าเป็นองค์ความรู้ที่เห็นความส าคัญของ
การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมได้ และสามารถวิเคราะห์คุณค่าของละครเท่งตุ๊กผ่านแบบจ าลองต้นไม้แห่งคุณค่า (กาญจนา 
แก้วเทพ และคณะ, 2554) ได้ดังนี้ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ประเด็นที่สอง เท่งตุ๊ก 12 กระบวนท่ากับสมรรถภาพทางกาย 
 การวิเคราะห์การใช้ท่าร าเท่งตุ๊กกับการออกก าลังกายนั้นสามารถใช้แผนภาพเกณฑ์บริบทของกระบวนการ
สื่อสารมาอธิบายให้สอดคล้องกับการสื่อสารสุขภาพโดยใช้ท่าร าละครเท่งตุ๊ก  12 กระบวนท่าเป็นสื่อในการรณรงค์ให้
รักษาสุขภาพของปัจเจกบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดวิธีการออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊ก 12 กระบวนท่า (Northouse 
and Northouse, 1998) การออกก าลังกายนั้นเป็นการใช้เกณฑ์บริบทของกระบวนการสื่อสาร อันประกอบด้วยการ
สื่อสารในตัวบุคคล คือ ครูผู้สอน และสาธิตการร าเท่งตุ๊กให้ดูประกอบการออกก าลังกาย น าไปถ่ายทอดยังผู้ฝึกให้ฝึก
ปฏิบัติตามจัดเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล กรณีที่ผู้ฝึกท่าร าเท่งตุ๊กไปฝึกเรียนรู้วิธีร าแบบตัวต่อตัว ดังนั้นเมื่อน าไปฝึกร า
กับเด็กนักเรียนจ านวนหนึ่งของโครงการเพื่อเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน โดยที่ครูจักรวาล มงคลสุข เป็นต้นแบบท า
ให้ดู และมีนักเรียนจ านวนหนึ่งท าตาม ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารกลุ่มย่อย จนกระทั่งวันหน่ึงกิจกรรมออกก าลังกายด้วยท่าร า
เท่งตุ๊กน าเสนอผ่านสื่อสังคมเครือข่าย และอินเทอร์เน็ตอย่าง youtube.com ก็ถือว่าการสื่อสารเพื่อสุขภาพดังกล่าวเป็น
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การสื่อสารมวลชน ดังนั้นจึงเป็นไปตามที่พบว่า การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ใน
กระบวนการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการฝึกร าเท่งตุ๊กต้องใช้การแสดงสาธิตท่าร าให้ดูชัดเจนว่าเป็นการออกก าลังกาย และ
การบอกกล่าวให้ค าช้ีแจงระหว่างปฏิบัติให้ดู (Northouse and Northouse, 1988) ดังนั้น หากมองความสัมพันธ์ 
แบบจ าลองการสื่อสารสุขภาพให้ความส าคัญในความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 3 ลักษณะ คือ ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ 
(health profession) ผู้รับบริการ (client) บุคคลที่มีความสัมพันธ์อื่นๆ (significant other) 
 การออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊ก 12 กระบวนท่า ถือเป็นการออกก าลังกายอย่างหนึ่งด้วยเหตุที่ การกระท า
ดังกล่าว คือ พฤติกรรมการท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้เกิดความแข็งแรงทางด้านร่างกายและจิตใจ 
มีการปฏิบัติซ้ าๆ เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบภายในร่างกาย โดยเฉพาะระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจ 
เป็นความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกาย ตลอดจนการเผาผลานพลังงานเพื่อการดูแลสุขภาพ (ACSM, 
2006; บรรลุ ศิริพานิช, 2549; มนัส ยอดค า, 2548; Pender, 2002; Bauman, 2004; ศุภาพร รัตนสิริ, 2551; สุจินดา 
สุวรรณ, 2552) นอกจากน้ี การออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊ก 12 กระบวนท่านี้คล้ายกับการท าโยคะ (แก้วปวงค า วง
ไชย, 2543) ซึ่งก็คือเป็น การออกก าลังกายที่ผสมกับการควบคุมการหายใจให้เข้าจังหวะกัน ต้องมีครูฝึกที่รู้จริง และ
ปฏิบัติอย่างจริงจังให้เป็นประโยชน์สูงสุด การฝึกร่างกายด้วยโยคะจัดเป็นการออกก าลังกายในลักษณะยืดกล้ามเนื้อ 
(stretching exercise) และการเพิ่มความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อ (strengthening exercise) จึงท าให้ร่างกายของผู้ฝึก
โยคะมีความยืดหยุ่นดีกว่าคนปกติ เนื่องจากกล้ามเนื้อเยื่อ เอ็น และข้อต่อ มีการเคลื่อนไหวอยู่ ตลอดเวลา อีกทั้งใย
กล้ามเนื้อ หรือเนื้อเยื่อจะถูกยืดให้มีความยาวเท่ากับความยาวปกติ ท าให้ลดอัตราเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นต่อร่างกายได้
เป็นอย่างมาก ผู้ที่ฝึกโยคะจึงสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคทางกระดูก และกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี  
 การออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊ก 12 กระบวนท่ายังมีความคล้ายคลึงของการใช้ท่าร ามโนห์ราเพื่อการออก
ก าลังกาย (อริสรา ชูช่ือ, 2550) ซึ่ง ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งท่าร ามโนห์รา และท่าร าเทงตุ๊ก ส่งผลโดยตรง
ต่อความยืดหยุ่นทางด้านร่างกายภายหลังจากการออกก าลังกาย ซึ่งตามหลักทฤษฎีการฝึกสมรรถภาพทางกายเพื่อเพิ่ม
ความยืดหยุ่น หรือความอ่อนตัว เน้นการท ามุมเคลื่อนไหวของข้อต่อเพิ่มมากข้ึนด้วยการยืดกล้ามเนื้อให้ยาวกว่าปกติ โดย
มีความหนักที่พอจะวัดได้คือ เกิดแรงตึง หรือรู้สึกไม่สบายขณะออกก าลังกายใช้เวลาอย่างน้อย 3 ครั้ง/ สัปดาห์ (Powers, 
S.K. and Dodo, S.L., 1977) ซึ่งวิธีการที่ได้ผลดีไม่เป็นอันตรายต่อการฉีกขาดของเส้นเอน และกล้ามเนื้อแบบยืดค้างไว้
ประมาณ 3-10 วินาที แต่ละท่าท าซ้ ากัน 3-4 ครั้ง ซึ่งการร าส่วนใหญ่เป็นการยืดกล้ามเนื้อเกือบทุกส่วน กล้ามเนื้อหลัง 
กล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อไหล่ กล้ามเนื้อล าตัวด้านหน้า และด้านข้าง การยืด ก็จะเป็นการยืดค้างมากกว่า 
10 วินาที ซึ่งแต่ละท่าปฏิบัติได้หลายครั้ง จึงท าให้ผู้ออกก าลังกายด้วยการร าเท่งตุ๊กมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมากขึ้น 
ส าหรับกล้ามเนื้อแขน และกล้ามเนื้อขา เวลาฝึกปฏิบัติออกก าลังกายนั้น ผู้ออกก าลังกายส่วนใหญ่ก็จะได้ก าลังจากส่วนนี้
เช่นเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ประการแรก คณะผู้วิจัยพบว่า ยังพบข้อจ ากัดคือการประยุกต์ท่าร าเท่งตุ๊กเพื่อการออกก าลังกายนั้น  ยังจ ากัด
เฉพาะกลุ่มคือ การเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพให้โรงเรียนวัดจันทนาราม และวิทยาลัยนาฏศิลป์ขานรับการศึกษาในเชิง
ขนบธรรมเนียมที่เห็นควรจะอนุรักษ์ไว้ ดังนั้น หากการปรับประยุกต์ท่าร าเท่งตุ๊กดังกล่าวมีประโยชน์ต่อสมรรถภาพทาง
กายอย่างแท้จริงก็ควรก าหนดนโยบาย และกิจกรรมการออกก าลังกายให้ขยายผลไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองการ
เป็นสังคมผู้สูงวัยในอนาคตอันใกล้ที่จะมาถึงนี้ ด้วยธรรมชาติของละครเท่งตุ๊กเป็นสื่อที่เติบโตมาพร้อมผู้สูงอายุ สามารถ
น าไปใช้เป็นท่าออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุได้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยได้ดี  
 ประการที่สอง การวัดสมรรถภาพทางกายจากงานวิจัยนี้ยังท าได้ไม่สมบูรณ์เท่าใดนัก ยังเป็นเพียงการเลือก 
และตั้งสมมติฐานของผู้วิจัยว่าการออกก าลังกายด้วยท่าร าเท่งตุ๊กนั้นสิ่งที่น่าจะได้รับส าหรับผู้ออกก าลังกายคือ ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขา และข้อต่อ ตลอดจนน่าจะมีผลโดยตรงต่อระบบการยืดเหยียด และความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อแต่ละส่วน ควรเพิ่มการประเมินสมรรถภาพทางกายให้ครบองค์ประกอบตามมาตรฐานของระบบการวัด
สมรรถภาพทางกายจากหน่วยงานทั้งในระดับชาติ และระดับสากล 
  
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

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

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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การสังเคราะห์งานวิจัยท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ FRMU 
ปี 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

The Research Synthesis from FRMU Project 2012 in  
          Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University 

วราภรณ์ สินถาวร, สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล, อังคณา กุลนภาดล, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ท่ีได้รับงบประมาณสนบัสนุนจากโครงการ FRMU ปี 2555 จํานวน 10 โครงการ ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ได้เผยแพร่ผลงานในปี 2558 จํานวน 2 โครงการ และยังไม่ได้เผยแพร่ จํานวน 
8 โครงการ ส่วนมากจํานวนนักวิจัย 1 คน ต่อโครงการวิจัย รองลงมา ได้แก่ จํานวนนกัวิจัย 2 คน ต่อโครงการวิจัย ทุก
โครงการใช้กลุ่มตัวอย่างในการทําวิจัย ส่วนมากไม่ปรากฏเทคนิคการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง รองลงมา ได้แก่ ใช้สูตร
คํานวณ ส่วนมากใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง รองลงมา ได้แก่ การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบอย่างง่าย ส่วนมากเป็นการ
วิจัยและพัฒนา รองลงมา ได้แก่ การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยแบบมีส่วนร่วม กรอบแนวคิดในการ
วิจัย ส่วนมากใช้การสังเคราะห์แนวคิด รองลงมา ได้แก่ ใช้ทฤษฎีของคนอื่น ส่วนมากใช้เครื่องมือแบบผสมผสาน 
รองลงมา ได้แก่ ใช้แบบสอบถามในการวิจัย ส่วนมากหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรง รองลงมา ได้แก่ ความเชื่อมั่น 
ส่วนมากใช้ท้ังสถิติเชิงบรรยายและสถิติอ้างอิง รองลงมา ได้แก่ ใช้สถิติเชิงบรรยายเพียงอย่างเดียว ผลการวิจัยเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ จํานวน 6 โครงการ ในขณะที่ไม่ได้ตั้งสมมติฐานการวิจยั จํานวน 4 โครงการ  
คําสําคัญ: การสังเคราะห์, คณะครุศาสตร์, โครงการวิจัย 
 

Abstract 
 
The objective of this research was to synthesize research papers conducted by lecturers of the 
Faculty of Education, Rajanagarindra University, with the budget provided by FRMU Project 2012, 
totaling 10 projects. The results of this research were: Two research papers were published in 2015, 
and eight research papers have not been published. Most of research projects were carried out by 
one researcher, and two researchers per one project, respectively. All of research projects used 
sample group. In terms of sample size determination, most of research papers had no sample size 
determination techniques, and used formula for calculation, respectively. For the sample selection, 
most of research papers used purposive sampling and simple random, respectively. In regard to 
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 
 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภูมิภาคตะวันออก โดย
มหาวิทยาลัยได้กําหนดพันธกิจไว้ 5 ประการ 1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและ
ผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง                   
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 3) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมระบบการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างย่ังยืน และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ 4) ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่า 
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของ
ชาติ 5)  มหาวิทยาลัยจัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีมาตรฐาน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 เพื่อตอบสนองนโยบายและมุ่งพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีนโยบายใน
การสนับสนุนทุนวิจัยประเภท FRMU ซ่ึงเป็นรูปแบบการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น และด้วยนโยบายการส่งเสริม
การทําวิจัย ทําให้อาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้ผลผลิตงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติเพิ่มมากขึ้น จึงได้เกิดคําถามที่น่าสนใจหลายคําถาม เช่น งานวิจัยที่อาจารย์ได้รับทุนมีแนวโน้มในการศึกษาไป
ในทิศทางใด มีแนวคิดทฤษฎีใดที่อยู่เบื้องหลังของการศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาเป็นเช่นใด นิยามตัวแปรนั้นอย่างไร แบบ
แผนการวิจัยเป็นแบบใด จากคําถามดังกล่าว หากได้นํามาพิจารณาและหาข้อสรุป จะเป็นแนวทางในการนําไปใช้ต่อยอด
ในการศึกษาหรือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการวิจัย ซ่ึงแนวทางการพิจารณาจดัทําข้อสรุปสามารถดําเนินการได้ ด้วย
กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัย (Research Synthesis) 
        การสังเคราะห์งานวิจัย เป็นเทคนิควิธีการวิจัยตามระเบียบวิธีการที่นําผลการวิจัยจากหลายๆ งานวิจัยท่ีศึกษา
ในประเด็นปัญหาวิจัยเดียวกันมาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและนําเสนอ
ข้อสรุปอย่างมีระบบ ทําให้ได้คําตอบปัญหาวิจัยที่ต้องการ ซ่ึงมีลักษณะที่กว้างขวางและลึกซ้ึงย่ิงขึ้น โดยการสังเคราะห์
งานวิจัยมีข้อตกลงเบื้องต้นที่สําคัญคือ งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห์แต่ละเรื่องให้ข้อค้นพบแต่ละมุมของปรากฏการณ์ท่ี
นักวิจัยต้องการศึกษาและเมื่อนําผลการวิจัยรวมกัน ผลการสังเคราะห์ท่ีได้รับจะมีความกว้างขวางและลุ่มลึกมากกว่าท่ีจะ
ได้รับจากงานวิจัยแต่ละเรื่อง (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) จุดมุ่งหมายของการสังเคราะห์งานวิจัย เพื่อให้ได้ข้อความรู้ในเชิง
สรุปผลการวิจัยท่ีมีอยู่กระจัดกระจายให้มีความชัดเจนและได้ข้อยุติย่ิงขึ้น การสังเคราะห์งานวิจัยคณะครุศาสตร์ ท่ีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาข้อสรุปความรู้ ท่ีได้จากการวิจัยท่ีได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องของนักวิจัย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ทําให้สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับลักษณะของปัญหาหรือลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าและสามารถนําไปต่อยอดความรู้ทางการวิจัย
ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 
 เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ท่ีได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการ FRMU ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาด้านสาระของการวิจัย (Substantive)  
2. ศึกษาด้านวิธีดําเนินการวิจัย (Methodological)  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภูมิภาคตะวันออก โดย
มหาวิทยาลัยได้กําหนดพันธกิจไว้ 5 ประการ 1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและ
ผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง                   
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 3) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมระบบการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างย่ังยืน และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ 4) ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่า 
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของ
ชาติ 5)  มหาวิทยาลัยจัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีมาตรฐาน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 เพื่อตอบสนองนโยบายและมุ่งพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีนโยบายใน
การสนับสนุนทุนวิจัยประเภท FRMU ซ่ึงเป็นรูปแบบการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น และด้วยนโยบายการส่งเสริม
การทําวิจัย ทําให้อาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้ผลผลิตงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติเพิ่มมากข้ึน จึงได้เกิดคําถามที่น่าสนใจหลายคําถาม เช่น งานวิจัยที่อาจารย์ได้รับทุนมีแนวโน้มในการศึกษาไป
ในทิศทางใด มีแนวคิดทฤษฎีใดที่อยู่เบื้องหลังของการศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาเป็นเช่นใด นิยามตัวแปรนั้นอย่างไร แบบ
แผนการวิจัยเป็นแบบใด จากคําถามดังกล่าว หากได้นํามาพิจารณาและหาข้อสรุป จะเป็นแนวทางในการนําไปใช้ต่อยอด
ในการศึกษาหรือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการวิจัย ซ่ึงแนวทางการพิจารณาจดัทําข้อสรุปสามารถดําเนินการได้ ด้วย
กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัย (Research Synthesis) 
        การสังเคราะห์งานวิจัย เป็นเทคนิควิธีการวิจัยตามระเบียบวิธีการที่นําผลการวิจัยจากหลายๆ งานวิจัยท่ีศึกษา
ในประเด็นปัญหาวิจัยเดียวกันมาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและนําเสนอ
ข้อสรุปอย่างมีระบบ ทําให้ได้คําตอบปัญหาวิจัยที่ต้องการ ซ่ึงมีลักษณะที่กว้างขวางและลึกซ้ึงย่ิงขึ้น โดยการสังเคราะห์
งานวิจัยมีข้อตกลงเบื้องต้นที่สําคัญคือ งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห์แต่ละเรื่องให้ข้อค้นพบแต่ละมุมของปรากฏการณ์ท่ี
นักวิจัยต้องการศึกษาและเมื่อนําผลการวิจัยรวมกัน ผลการสังเคราะห์ท่ีได้รับจะมีความกว้างขวางและลุ่มลึกมากกว่าท่ีจะ
ได้รับจากงานวิจัยแต่ละเรื่อง (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) จุดมุ่งหมายของการสังเคราะห์งานวิจัย เพื่อให้ได้ข้อความรู้ในเชิง
สรุปผลการวิจัยท่ีมีอยู่กระจัดกระจายให้มีความชัดเจนและได้ข้อยุติย่ิงขึ้น การสังเคราะห์งานวิจัยคณะครุศาสตร์ ท่ีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาข้อสรุปความรู้ ท่ีได้จากการวิจัยท่ีได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องของนักวิจัย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ทําให้สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับลักษณะของปัญหาหรือลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือให้เกิดผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าและสามารถนําไปต่อยอดความรู้ทางการวิจัย
ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 
 เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ท่ีได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการ FRMU ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาด้านสาระของการวิจัย (Substantive)  
2. ศึกษาด้านวิธีดําเนินการวิจัย (Methodological)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ เป็นวิธีปริทัศน์แบบพรรณนา (Narrative Review) ท่ีเป็นการสรุปเชิงเนื้อหา
เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา โดยวิธีการบรรยายลักษณะการวิเคราะห์เนื้อหา  

ขอบเขตของโครงการวิจัย  
ขอบเขตของโครงการวิจัย ได้แก่ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ FRMU ปี 2555 คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จํานวน 10 โครงการ ตัวแปรที่นํามาสังเคราะห์ ได้แก่ ด้านสาระของการวิจัย 
(Substantive) และวิธีการวิจัย (Methodological) 

ขั้นตอนการวิจัย 
1. สํารวจและรวบรวมงานวิจัยจากโครงการ FRMU ปี 2555 จํานวน 10 โครงการ  
2. สํารวจรายงานการวิจัยของนักวิจัยในเบื้องต้น  
3. จากนั้นจึงได้ประสานงานกับหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อขอความร่วมมือในการรวบรวมรายงานการวิจัย           

ฉบับเต็ม  
4. กําหนดประเด็น/ ตัวแปรที่แสดงลักษณะและสาระของงานวิจัย ศึกษาและทําความเข้าใจสาระในรายงาน

การวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห์ ระบุ จําแนก และลงรหัสงานวิจัย  
5. ปรับข้อมูลจากงานวิจัยให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงต้องพิจารณาทั้งในส่วนท่ีเป็นสาระของงานวิจัย และ

วิธีการวิจัย ซ่ึงจะครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาแล้วแปลงให้เป็นไปตามรหัส ตามท่ีกําหนดคุณลักษณะของสิ่งที่วัด การจําแนก
ลงรหัสนี้จะสัมพันธ์กับคุณลักษณะงานวิจัยและผลการวิจัย  

6. วิเคราะห์ลักษณะงานวิจัย จัดหมวดหมู่และทําการสังเคราะห์โดยการแจงนับและวิเคราะห์เนื้อหาตามตัวแปร
ท่ีศึกษา  

7. เขียนรายงานการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสํารวจ ซ่ึงมีขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้  
1. ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์งานวิจัย 
2. เลือกประเภทของเครื่องมือให้เหมะสมกับการสังเคราะห์ ซ่ึงในที่นี้คณะผู้วิจัยเลือกแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) 
3. ร่างแบบตรวจสอบรายการและนํามาพิจารณาร่วมกัน 
4. นําแบบตรวจสอบรายการที่พัฒนาข้ึนไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 

(Validity) ของเครื่องมือโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (IOC) ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้
เลือกข้อคําถามท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด คือ 0.5 ขึ้นไป  

แนวคิดในการสังเคราะห์งานวิจัย 
เป็นการนําเสนอผลการวิจัยจากหลายๆ งานวิจัย
ท่ีศึกษา นํามาศึกษาวิเคราะห์และนําเสนอข้อสรุป
อย่างมีระบบ เพื่อให้ได้ข้อความรู้ในเชิงสรุป
ผลการวิจัยท่ีมีอยู่กระจัดกระจาย ให้มีความ
ชัดเจนและได้ข้อยุติย่ิงขึ้น 
วิธีการสังเคราะห์ปริทัศน์แบบพรรณนา 
(Narrative Review) 
เป็นการสรุปเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา 
โดยวิธีการบรรยายและการวิเคราะห์เนื้อหา 

ตัวแปรที่สังเคราะห์ 
1.ด้านสาระของการวิจัย (Substantive) 
2. วิธีการวิจัย (Methodological) 

ข้อสรุปผลการวิจัยของนักวิจัย         
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ ปี 2555-2556 

5. คณะผู้วิจัยได้นําแบบตรวจสอบรายการดังกล่าวมาทดลองใช้กับโครงการวิจัยจํานวน 3 โครงการ ของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้คณะผู้วิจัยมีความเข้าใจท่ีตรงกัน และมีการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อนําไปใช้ในสถานการณ์จริงต่อไป 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
การสังเคราะห์การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ และแปลงค่าความถี่เป็นร้อยละ   
 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ FRMU ปี 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มี

จํานวน 10 โครงการ ได้ทําการเผยแพร่ผลงานในปี 2558 จํานวน 2 โครงการ และยังไม่ได้ทําการเผยแพร่ จํานวน 8 
โครงการ โดยโครงการท่ีได้ทําการเผยแพร่ นําเสนอเวทีสัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จํานวน 1 และ
นาํเสนอเวทีสัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติจํานวน 1 โครงการ  

จํานวนนักวิจัยต่อโครงการวิจัย จํานวนนักวิจัย 1 คน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา ได้แก่ จํานวน
นักวิจัย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  
 ประชากร/ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในโครงการวิจัย ทุกโครงการวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
 เทคนิคการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ไม่ปรากฏเทคนิคการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 
รองลงมา ได้แก่ ใช้สูตรคํานวณ คิดเป็นร้อยละ 30.00  

เทคนิคการเลือกตัวอย่าง ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมา ได้แก่  
การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบอย่างง่าย คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา ได้แก่ การวิจัยเชิงสํารวจ 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 และการวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยแบบมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย มีกรอบแนวคิดโดยการสังเคราะห์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา ได้แก่ มี
กรอบแนวคิดโดยใช้ทฤษฎีของคนอื่น คิดเป็นร้อยละ 40.00 และไม่ปรากฏกรอบแนวคิด คิดเป็นร้อยละ 10.00 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบผสมผสานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา ได้แก่ แบบสอบถาม คิด
เป็นร้อยละ 10.00 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือ มีจํานวน 7 โครงการ ท่ีหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรง รองลงมา ได้แก่ หา
คณุภาพด้านความเชื่อมั่น จํานวน 3 โครงการ และหาค่าอํานาจจําแนกและค่าความยากง่าย จํานวน 1 โครงการ  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ท้ังสถิติเชิงบรรยายและสถิติอ้างอิง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา ได้แก่ 
ใช้สถิติเชิงบรรยายเพียงอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 ในขณะที่ไม่ได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย 
ร้อยละ 40.00 

โครงการ การพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของครู
ประถมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กรณีศึกษาสภาพและปัญหา
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูระดับประถมศึกษาให้เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ในมาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

โครงการ การวิจัยและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในท้องถิ่น จากกระบวนการวิจัย นักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติต่อวิชาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น และใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อวิชาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนที่ร่วมในโครงการ 

โครงการ การศึกษาความพร้อมของโรงเรียนและผู้ปกครองต่อการใช้อุปกรณ์ Tablet ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม  สําหรับการจัด
การศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
 โครงการ กิจกรรมการอ่านเพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา นักเรียน
ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและสามารถใช้เป็นแนวกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 



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

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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5. คณะผู้วิจัยได้นําแบบตรวจสอบรายการดังกล่าวมาทดลองใช้กับโครงการวิจัยจํานวน 3 โครงการ ของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้คณะผู้วิจัยมีความเข้าใจท่ีตรงกัน และมีการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อนําไปใช้ในสถานการณ์จริงต่อไป 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
การสังเคราะห์การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ และแปลงค่าความถี่เป็นร้อยละ   
 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ FRMU ปี 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มี

จํานวน 10 โครงการ ได้ทําการเผยแพร่ผลงานในปี 2558 จํานวน 2 โครงการ และยังไม่ได้ทําการเผยแพร่ จํานวน 8 
โครงการ โดยโครงการท่ีได้ทําการเผยแพร่ นําเสนอเวทีสัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จํานวน 1 และ
นาํเสนอเวทีสัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติจํานวน 1 โครงการ  

จํานวนนักวิจัยต่อโครงการวิจัย จํานวนนักวิจัย 1 คน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา ได้แก่ จํานวน
นักวิจัย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  
 ประชากร/ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในโครงการวิจัย ทุกโครงการวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
 เทคนิคการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง ไม่ปรากฏเทคนิคการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 
รองลงมา ได้แก่ ใช้สูตรคํานวณ คิดเป็นร้อยละ 30.00  

เทคนิคการเลือกตัวอย่าง ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมา ได้แก่  
การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบอย่างง่าย คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา ได้แก่ การวิจัยเชิงสํารวจ 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 และการวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยแบบมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย มีกรอบแนวคิดโดยการสังเคราะห์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา ได้แก่ มี
กรอบแนวคิดโดยใช้ทฤษฎีของคนอื่น คิดเป็นร้อยละ 40.00 และไม่ปรากฏกรอบแนวคิด คิดเป็นร้อยละ 10.00 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบผสมผสานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา ได้แก่ แบบสอบถาม คิด
เป็นร้อยละ 10.00 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือ มีจํานวน 7 โครงการ ท่ีหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรง รองลงมา ได้แก่ หา
คณุภาพด้านความเชื่อมั่น จํานวน 3 โครงการ และหาค่าอํานาจจําแนกและค่าความยากง่าย จํานวน 1 โครงการ  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ท้ังสถิติเชิงบรรยายและสถิติอ้างอิง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมา ได้แก่ 
ใช้สถิติเชิงบรรยายเพียงอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 ในขณะที่ไม่ได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย 
ร้อยละ 40.00 

โครงการ การพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของครู
ประถมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กรณีศึกษาสภาพและปัญหา
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูระดับประถมศึกษาให้เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา ในมาตรฐานที่ 3 การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

โครงการ การวิจัยและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในท้องถิ่น จากกระบวนการวิจัย นักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติต่อวิชาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น และใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อวิชาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนที่ร่วมในโครงการ 

โครงการ การศึกษาความพร้อมของโรงเรียนและผู้ปกครองต่อการใช้อุปกรณ์ Tablet ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม  สําหรับการจัด
การศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
 โครงการ กิจกรรมการอ่านเพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา นักเรียน
ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและสามารถใช้เป็นแนวกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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  โครงการ การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สาระการเรียนรู้อาเซียน สามารถนํา
ผลการวิจัยไปขยายผลเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  โครงการ การพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครือข่ายการ
วิจัยการศึกษาของครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยทําให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและผลิตหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้นรวมทั้งเกิดการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา 
  โครงการ การวิจัยและพัฒนาการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยเทคนิคการกํากับตนเอง จากโครงการวิจัยนี้ทําให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
  โครงการ การพัฒนารูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการจัดการความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ     
มีส่วนร่วมของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ตําบลหัวไทร อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จากผลการวิจัยทําให้ครู และ
สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบมีส่วนร่วมและ
สามารถใช้เปน็แนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  โครงการ การพัฒนาการอ่าน เขียนของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การสอนภาษาแบบธรรมชาติ 
จากกผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะการอ่าน การเขียนให้กับเด็กในกลุ่มเป้าหมาย 
  โครงการการวิจัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผลการวิจัยสามารถใช้พัฒนาทักษะนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลการวิจัย นําเสนอ 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ FRMU ปี 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มี
จํานวน 10 โครงการ ได้ทําการเผยแพร่ผลงานในปี 2558 จํานวน 2 โครงการ และยังไม่ได้ทําการเผยแพร่ จํานวน 8 
โครงการ โดยโครงการท่ีได้ทําการเผยแพร่ นําเสนอเวทีสัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จํานวน 1 และ
นําเสนอเวทีสัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติจํานวน 1 โครงการ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยหลาย
อย่าง เช่น อาจารย์มีภาระงานสอนและงานด้านอ่ืน ๆ มาก ทําให้ไม่มีเวลา ขาดแรงจูงใจในการนําเสนอผลงานวิจัย เป็น
ต้น 
 จํานวนนักวิจัยต่อโครงการวิจัย จํานวนนักวิจัย 1 คน มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ จํานวนนักวิจัย 2 คน ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะอาจารย์มีเวลาว่างไม่ตรงกัน จึงทําให้ขาดการติดต่อประสานงาน แต่อันที่จริงแล้วการทํางานวิจัยหากทําร่วมกัน
เป็นทีมจะทําให้เกิดการสร้างเครือข่าย ช่วยกันคิด ช่วยกันทํา ช่วยกันวางแผน ทําให้เกิดประสบการณ์การทําวิจัยร่วมกัน 
เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับ
การขอทุนสนับสนุนจากโครงการ FRMU ว่า ผู้ขอทุนจะต้องทํางานร่วมกันเป็นทีมอย่างน้อย 3 คน ซ่ึงน่าจะทําให้เกิดผลดี
สําหรับการขอทุนในปีต่อ ๆ ไป 
 ตอนที่ 2 วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร/ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในโครงการวิจัยที่ได้รับทุนปี 2555 ทุกโครงการใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ท้ังนี้
เนื่องจากการใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทําให้ประหยัดทรัพยากรด้านบุคคล เวลา งบประมาณ ทําให้งานวิจัยเสร็จตาม
กําหนดเวลาแต่ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จะต้องมีความเป็นตัวแทนของประชากร โครงการวิจัยปี 2555 ส่วนมากไม่ปรากฏ
เทคนิคการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการวิจัยแต่ละประเภท แต่ถึงอย่างไรประเด็นนี้
หากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงเหตุผลว่านักวิจัยมีเหตุผลอย่างไรที่ไม่ได้ใช้เทคนิคการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างก็คงเป็น
การดี งานวิจัยที่ได้รับทุนส่วนมากใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงมากที่สุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการวิจัยท่ี
นักวิจัยใช้ศึกษาในครั้งนั้น การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นซ่ึงการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบนี้ ผู้ตัดสินใจคือนักวิจัยเอง ซ่ึงทําให้เกิดความลําเอียง (Bias) กับผลการวิจัย ซ่ึงจะทําให้มีความเที่ยงตรง
ภายนอกต่ํา และไม่มีสถิติตัวใดเข้ามาจัดการกับความแปรปรวนได้  

รูปแบบของการวิจัยส่วนมากเป็นการวิจัยและพัฒนา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากทุน FRMU เป็นงานวิจัยท่ีมุ่งเน้นการ
ทํางานร่วมกับท้องถิ่นซ่ึงมีลักษณะการศึกษาปัญหาเพื่อพัฒนา  

สําหรับการหาคุณภาพของเครื่องมือ ส่วนมากหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรง รองลงมาได้แก่ หาคุณภาพด้าน
ความเชื่อมั่นอันที่จริงแล้วการหาคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือที่สําคัญที่สุด ไม่ว่าจะ
เป็น แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ ควรจะต้องหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเป็นอันดับ
แรก  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนมากใช้ท้ังสถิติเชิงบรรยายและสถิติอ้างอิง ท้ังนี้การเลือกใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มาตรวัดตัวแปร ประชากร/ กลุ่มตัวอย่าง รวมถึงสมมติฐานการ
วิจัย 
 ตอนที่ 3 การสังเคราะห์องค์ความรู้ 
 การพิสูจน์สมมติฐานในการวิจัยโครงการวิจัยที่ได้รับทุนปี 2555 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มากท่ีสุด ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะนักวิจัยมีการแสวงหาความรู้จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อมาอย่างดีแล้ว จึงทําให้ผลท่ีได้จากการทํา
วิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม และ/หรือรูปแบบการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น 
2. ควรมีระบบบริหารการวิจัยให้เป็นรูปแบบท่ีดี เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักวิจัย 
3. ผู้บริหารควรทําความเข้าใจกับอาจารย์ถึงบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้ควรมีการเผยแพร่และนําไปใช้ให้มาก 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 
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จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 
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          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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รูปแบบของการวิจัยส่วนมากเป็นการวิจัยและพัฒนา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากทุน FRMU เป็นงานวิจัยท่ีมุ่งเน้นการ
ทํางานร่วมกับท้องถิ่นซ่ึงมีลักษณะการศึกษาปัญหาเพื่อพัฒนา  

สําหรับการหาคุณภาพของเครื่องมือ ส่วนมากหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรง รองลงมาได้แก่ หาคุณภาพด้าน
ความเชื่อมั่นอันที่จริงแล้วการหาคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือที่สําคัญที่สุด ไม่ว่าจะ
เป็น แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ ควรจะต้องหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเป็นอันดับ
แรก  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนมากใช้ท้ังสถิติเชิงบรรยายและสถิติอ้างอิง ท้ังนี้การเลือกใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มาตรวัดตัวแปร ประชากร/ กลุ่มตัวอย่าง รวมถึงสมมติฐานการ
วิจัย 
 ตอนที่ 3 การสังเคราะห์องค์ความรู้ 
 การพิสูจน์สมมติฐานในการวิจัยโครงการวิจัยที่ได้รับทุนปี 2555 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มากท่ีสุด ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะนักวิจัยมีการแสวงหาความรู้จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อมาอย่างดีแล้ว จึงทําให้ผลท่ีได้จากการทํา
วิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม และ/หรือรูปแบบการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น 
2. ควรมีระบบบริหารการวิจัยให้เป็นรูปแบบท่ีดี เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนักวิจัย 
3. ผู้บริหารควรทําความเข้าใจกับอาจารย์ถึงบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้ควรมีการเผยแพร่และนําไปใช้ให้มาก 
 
เอกสารอา้งอิง 
อุทุมพร จามรมาน. (2531). การสังเคราะห์งานวิจัย:เชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ: พันนี่พลับบลิชชิ่ง. 
นงลักษณ์ วิรัชชยั. (2542). การวิเคราะห์อภิมาน META-ANALYSIS. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นงลักษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล ว่องวาณิช. (2545). การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานและ
 การวิเคราะห์เนื้อหา. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนักนายกรัฐมนตรี 
Cooper, H. and Lindsay, J. J. (1997). Research Synthesis and Meta-analysis. In 
Glass, G.V. and others. (1981). Meta-analysis in social research. Beverly Hills: Sage Publication. 
 
 
 
  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

198

1 
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและจัดทําแผนส่งเสริมการ
เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นการวิจัยและพัฒนาที่เน้นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดําเนินการวิจัย 3 ระยะ คือ 1) การศึกษาบริบทและทุนทางวัฒนธรรมตําบล
ทะเลชุบศร เป็นการวิจัยภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญและการสํารวจชุมชน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 2) การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรมตําบลทะเลชุบศร เป็น
การวิจัยและพัฒนาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามวงจร PDCA จากผู้มีส่วนสําคัญ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และ 3) การจัดทําแผนพัฒนาการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตําบลทะเลชุบศร เป็น
การวิจัยและพัฒนาโดยใช้การประชุมเชิงสร้างสรรค์ (FSC) จากผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยและพัฒนาที่สําคัญ คือ 1) ตําบลทะเลชุบศรมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างหลากหลาย 2) สามารถ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตท่ีเป็นการนําทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของตําบลทะเลชุบศรเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้และการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้ 6 แห่ง จําแนกเป็น แหล่งประวัติศาสตร์ท่ีภาคภูมิใจ (2 แห่ง คือ พระที่นั่งเย็น และแหล่งปลูก
น้อยหน่าต้นแรกบนแผ่นดินไทย) แหล่งภูมิปัญญาด้านศิลปะและหัตถกรรม (3 แห่ง คือ ดินสอพองลือชื่อ ผลิตภัณฑ์นาม
ระบือเครื่องทองเหลือง และหัตถกรรมไม้กวาด) และแหล่งภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้าน (1 แห่ง คือ ไข่เค็มดินสอพอง) 
และ 3) สามารถพัฒนาแผนการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมตําบลทะเลชุบศร โดย        
1) พัฒนาแหล่งผลิตดินสอพองให้เป็นสถานที่สําคัญในการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และ 2) พัฒนาให้ตําบลทะเลชุบศร
เป็นแหล่งปลูกน้อยหน้าพันธุ์ดั้งเดิมให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีสู่การจัดงาน “น้อยหน่าเนื้อลพบุรี” การวิจัยและ
พัฒนาคร้ังนี้ทําให้เห็นว่าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาตําบลทะเลชุบศรสามารถใช้เป็นทรัพยากรสําคัญในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของตําบลทะเลชุบศรและจังหวัดลพบุรีสู่
เศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนได้  
คําสาํคัญ: พิพิธภัณฑ์มีชีวิต, การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
 

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 

2 
the focus group discussion of key-informants and stakeholders to R&D by a PDCA cycle. 3) Regarding 
proposing a plan for creative learning and tourism, participatory action research methodology was 
applied by the focus group discussion of key-informants and stakeholders to R&D by FSC. The results 
were: 1) Talechubsorn Sub-district have inherited a variety of cultural identities and local wisdoms,    
2) six living museums can be developed to identify Talechubsorn Sub-district folk ways and local 
wisdoms, community history, arts and handicrafts, and local cuisines. 3) A plan for creative learning 
and tourism based on the cultural capital of Talechubsorn Sub-district could be proposed.  
Keywords: living museums, creative learning and tourism   
 
บทนํา 

ชาติไทยเป็นชาติที่มีมรดกทางวัฒนธรรมอันแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติหลายประการ ท่ีตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักดิศรีของชาติ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาจิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม อันจะเป็นผลให้เกิด
การพัฒนาและความมั่นคง ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศชาติ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ, 2513) ซ่ึงประเวศ วะสี (2537) ได้ชี้ให้เห็นว่าจุดแข็งของไทยที่ชาติอ่ืนไม่มีคือ วัฒนธรรมไทย และเนื่องจาก
วัฒนธรรมมีความสําคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และการรักษาสภาพแวดล้อม ควร
ร่วมมือกันสร้างความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจน และกําหนดยุทธศาสตร์ในการนํามิติทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 พิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับสังคมทุกระดับ เพราะในแต่ละสังคม/ชุมชน/กลุ่มคน/วัฒนธรรมต่างมีผลผลิต
ทางวัฒนธรรมทั้งที่มีสภาพเป็นมรดกและยังเป็นวิถีชีวิตร่วมสมัยที่ยังใช้ประโยชน์อยู่มากมาย เป็นประจักษ์พยานที่แสดงถึง
รากเหง้าความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชน หน้าท่ีสําคัญของพิพิธภัณฑ์คือ การเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ กระตุ้นให้คน
แสวงหาความรู้ อยากเรียนรู้ และรู้ว่าจะหาความรู้ได้อย่างไร (สายันต์ ไพรชาญจิตร์ม, 2547) พิพิธภัณฑ์เป็นตัวกระตุ้นและ
สนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ กระตุ้นให้กระหายความรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมจิตนาการ (สุทธาสินี วัชรบูล, 
2544) โดยในปัจจุบันได้มีการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (living museum) ขึ้นในหลายประเทศและในหลายชุมชนของประเทศ
ไทย โดยเน้นการนําเสนอความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมท้ัง
ความหลากหลายทางธรรมชาติด้วย โดยมักจัดนําเสนอในรูปแบบของข้อมูลความรู้และกิจกรรมที่ชุมนุมยังดําเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน ท่ีผู้ชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส จับต้องได้ เพื่อให้ได้เรียนรู้และทําความเข้าใจได้เข้าใจง่ายย่ิงขึ้น ซ่ึงล้วนแต่มีประโยชน์
ต่อกระบวนการเรียนรู้และการธํารงรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนและของชาติอย่างย่ิง ความสําเร็จของพิพิธภัณฑ์
มีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นขึ้นอยู่กับว่ามีการศึกษารวบรวมสั่งสมความรู้และวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสร้างความร่วมมือให้
เป็นการดําเนินการโดยคนในท้องถิ่นเพื่อคนในท้องถิ่นเป็นสําคัญ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2551)    
  การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (creative learning) เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดและจินตนาการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ไปสู่ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิทยาศาสตร์ อันเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานเพื่อ เข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรม 
เข้าใจส่ิงแวดล้อม และเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและที่จะเป็นไปในอนาคต ดังนั้น 
ผู้เกี่ยวข้องจึงจําเป็นส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีนําสู่การสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2546) 
 การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนที่ม่ันคงและยั่งยืนต้องเป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (creative tourism) เป็นทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวที่เน้น
การที่นักท่องเที่ยวมปีฏิสัมพันธ์และร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นวิถีชีวิต บริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เป็นการสร้าง
ความรักและความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้คนในชุมชน ช่วยยกระดับความคิดและจิตใจของนักท่องเที่ยวและ
ผู้คนในชุมชน (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2555)  
 ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นตําบลท่ีอยู่ติดกับตัวเมืองลพบุรีมีประวัติความเป็นมาท่ี
เกี่ยวเนื่องกับตํานานการสร้างเมืองลพบุรี มีความสําคัญในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) เป็นที่ตั้งของ
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แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
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          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 
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การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 
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          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
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the focus group discussion of key-informants and stakeholders to R&D by a PDCA cycle. 3) Regarding 
proposing a plan for creative learning and tourism, participatory action research methodology was 
applied by the focus group discussion of key-informants and stakeholders to R&D by FSC. The results 
were: 1) Talechubsorn Sub-district have inherited a variety of cultural identities and local wisdoms,    
2) six living museums can be developed to identify Talechubsorn Sub-district folk ways and local 
wisdoms, community history, arts and handicrafts, and local cuisines. 3) A plan for creative learning 
and tourism based on the cultural capital of Talechubsorn Sub-district could be proposed.  
Keywords: living museums, creative learning and tourism   
 
บทนํา 

ชาติไทยเป็นชาติท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรมอันแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติหลายประการ ท่ีตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักดิศรีของชาติ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาจิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม อันจะเป็นผลให้เกิด
การพัฒนาและความมั่นคง ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศชาติ (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ, 2513) ซ่ึงประเวศ วะสี (2537) ได้ชี้ให้เห็นว่าจุดแข็งของไทยที่ชาติอ่ืนไม่มีคือ วัฒนธรรมไทย และเนื่องจาก
วัฒนธรรมมีความสําคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และการรักษาสภาพแวดล้อม ควร
ร่วมมือกันสร้างความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจน และกําหนดยุทธศาสตร์ในการนํามิติทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 พิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับสังคมทุกระดับ เพราะในแต่ละสังคม/ชุมชน/กลุ่มคน/วัฒนธรรมต่างมีผลผลิต
ทางวัฒนธรรมทั้งที่มีสภาพเป็นมรดกและยังเป็นวิถีชีวิตร่วมสมัยที่ยังใช้ประโยชน์อยู่มากมาย เป็นประจักษ์พยานที่แสดงถึง
รากเหง้าความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชน หน้าท่ีสําคัญของพิพิธภัณฑ์คือ การเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ กระตุ้นให้คน
แสวงหาความรู้ อยากเรียนรู้ และรู้ว่าจะหาความรู้ได้อย่างไร (สายันต์ ไพรชาญจิตร์ม, 2547) พิพิธภัณฑ์เป็นตัวกระตุ้นและ
สนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ กระตุ้นให้กระหายความรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมจิตนาการ (สุทธาสินี วัชรบูล, 
2544) โดยในปัจจุบันได้มีการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (living museum) ขึ้นในหลายประเทศและในหลายชุมชนของประเทศ
ไทย โดยเน้นการนําเสนอความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมท้ัง
ความหลากหลายทางธรรมชาติด้วย โดยมักจัดนําเสนอในรูปแบบของข้อมูลความรู้และกิจกรรมที่ชุมนุมยังดําเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน ท่ีผู้ชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส จับต้องได้ เพื่อให้ได้เรียนรู้และทําความเข้าใจได้เข้าใจง่ายย่ิงขึ้น ซ่ึงล้วนแต่มีประโยชน์
ต่อกระบวนการเรียนรู้และการธํารงรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนและของชาติอย่างย่ิง ความสําเร็จของพิพิธภัณฑ์
มีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นขึ้นอยู่กับว่ามีการศึกษารวบรวมสั่งสมความรู้และวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสร้างความร่วมมือให้
เป็นการดําเนินการโดยคนในท้องถิ่นเพื่อคนในท้องถิ่นเป็นสําคัญ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2551)    
  การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (creative learning) เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดและจินตนาการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ไปสู่ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิทยาศาสตร์ อันเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานเพื่อ เข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรม 
เข้าใจส่ิงแวดล้อม และเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่จะเป็นไปในอนาคต ดังนั้น 
ผู้เกี่ยวข้องจึงจําเป็นส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีนําสู่การสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2546) 
 การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนที่ม่ันคงและยั่งยืนต้องเป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (creative tourism) เป็นทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวที่เน้น
การที่นักท่องเที่ยวมีปฏิสัมพันธ์และร่วมในกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิต บริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เป็นการสร้าง
ความรักและความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้คนในชุมชน ช่วยยกระดับความคิดและจิตใจของนักท่องเที่ยวและ
ผู้คนในชุมชน (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2555)  
 ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นตําบลท่ีอยู่ติดกับตัวเมืองลพบุรีมีประวัติความเป็นมาท่ี
เกี่ยวเนื่องกับตํานานการสร้างเมืองลพบุรี มีความสําคัญในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) เป็นที่ตั้งของ
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กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สถานที่ราชการ หน่วยทหาร  สถานศึกษา สนามกีฬา สวนสัตว์ แหล่งธุรกิจ โบราณสถานและสถานที่สําคัญใน
ประวัติศาสตร์ และที่สําคัญ คือ ตําบลทะเลชุบศรนี้มีคําขวัญประจําตําบลซ่ึงแสดงถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์และภูมิ
ปัญญาของจังหวัดลพบุรี กล่าวคือ “ดินแดนแห่งดินสอพองลือชื่อ ผลิตภัณฑ์นามระบือเครื่องทองเหลือง งานฝีมือลือเลื่อง
หัตถกรรมไม้กวาด แหล่งประวัติศาสตร์พระที่นั่งเย็น” และเมื่อผนวกเข้ากับการที่ตําบลทะเลชุบศรอยู่ใกล้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดลพบุรี (เช่น พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ เป็นต้น) แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก ขาดการ
เชื่อมโยงระดับท้องถิ่นและชุมชนให้สอดคล้องกับจุดเด่น เอกลักษณ์ และศักยภาพเชิงพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมที่สามารถเรียง
ร้อยเรื่องราว เชื่อมโยงเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงกาสักและคณะ (2557) ได้เสนอว่ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ควรประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์
สําคัญ คือ การศึกษาและพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และ
การสร้างโอกาส ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น และอํานวยความสะดวกให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้น เพื่อให้ตําบลทะเลชุบศร ตําบลเมือง จังหวัดลพบุรี สามารถ
จัดการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประจําปี 2557-2560 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทพสตรีในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานทางวิชาการโดยร่วมมือกับชุมชน/ท้องถิ่นอย่าง
ใกล้ชิด ซ่ึงนอกจากจะทําให้ชุมชน/ท้องถิ่นเกิดความรู้/เกิดเจตคติท่ีดี/มีทักษะและสามารถอนุรักษ์และสืบทอดทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของตําบลทะเลชุบศรเป็นฐานแล้ว ยัง
จะก่อให้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริง (interactive learning through action) ท่ีจะสามารถถ่ายโยง
ประสบการณ์การเรียนรู้นี้ ไปใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนาในเรื่องอ่ืนๆ จนสามารถสร้างชุมชนให้เกดิความเข้มแข็งได้ 
 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรมตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
 2. เพื่อจัดทําแผนส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจ ัยและพัฒนาที ่เน ้นการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยดําเนินการวิจ ัย 3 ระยะ
ต่อเนื่องกัน โดยในแต่ละระยะมีวิธีดําเนินการโดยสังเขป ดังนี้ 
 1. การศึกษาบริบทและทุนทางวัฒนธรรมตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
  ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพที่ประยุกต์ใช้วิจัยภาคสนาม ประชากรประกอบด้วย 2 กลุ่ม สําคัญ คือ 1) ผู้ทรง 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จํานวน 16 คน และ 2) ปราชญ์/ผู้รู้ชาวบ้าน/ผู้นําท้องถิ่น (ท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) 
จํานวน 20 คน ศึกษาบริบทและทุนทางวัฒนธรรมของตําบลทะเลชุบศร โดยการสํารวจชุมชน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
การประชุมกลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาแบบสร้างข้อสรุป 
 2. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรมของตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
      ใช้การวิจัยและพัฒนาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยการใช้ประชุมกลุ่มเฉพาะจาก
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประสานพลังซ่ึงกันและกันของไตรพลังเพื่อการพัฒนา ได้แก่ 1) พลังปัญญา 
(อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวม 3 คน) 2) พลังความร่วมมือ (อบต. ทะเลชุบศร กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม
อาชีพ สภาวัฒนธรรมตําบล รวม 16 คน) และ 3) พลังสนับสนุน/นโยบาย (พัฒนาการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด กศน. 
การท่องเที่ยวภาค 7 และสื่อมวลชน รวม 5 คน) พัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยนําบริบทและทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น
ของตําบลทะเลชุบศร และสามารถเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ โดยใช้วงจรคุณภาพของ 
Deming กล่าวคือ P-ร่วมกันวางแผนและตัดสินใจ D-ร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผน C-ร่วมกันกํากับ/ติดตาม/ตรวจสอบการ

4 
ปฏิบัติตามแผน และ A-ร่วมกันนําผลของการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการให้ดีย่ิงขึ้น และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาแบบสร้างข้อสรุป 
  3. การจัดทําแผนพัฒนาการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี  
  ใช้การวิจัยและพัฒนาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยใช้การประชุมเชิงสร้างสรรค์ 
(FSC) จากผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือประสานพลังซ่ึงกันและกันของไตรพลังเพื่อการพัฒนา (กลุ่มเดียวกับในระยะ 2) โดยร่วมกัน
จัดทําแผนพัฒนาการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการท่องเที ่ยวเชิง
สร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมตําบลทะเลชุบศร ในแหล่งพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของตําบลทะเลชุบศร และผู้มีส่วน
สําคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน และจัดการความรู้ (KM) และหาทางที่จะนําไปบรรจุไว้ในแผนการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรต่อไป และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาแบบสร้างข้อสรปุ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่สําคัญสรุปได้โดยสังเขป ดังนี ้

 
 1. ผลการศึกษาบริบทและทุนทางวัฒนธรรมของตําบลทะเลชุบศร 
  ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีท่ีมาตามตํานานย้อนไปถึงสมัยท่ีพระรามปราบทศกัณฐ์ได้
สําเร็จจึงได้ปูนบําเหน็จรางวัลให้หนุมานเหาะตามศรที่พระองค์แผลงไป ซ่ึงศรมาตกยังทุ่งพรหมมาสตร์ทําให้แผ่นดินลุกเป็น
ไฟจึงสุกกลายเป็นสีขาว ซ่ึงหลงเหลือเป็นเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ทะเลชุบศร เรียกว่า ดินสอพอง สมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชได้มีการนําน้ําจากทะเลชุบศรไปใช้ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยน้ําถูกส่งด้วยท่อน้ําดินเผาเข้าไปใช้
ในพระราชวัง จึงนับเป็นระบบประปาที่เกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศไทย และยังเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่
นั่งเย็น) ซ่ึงเป็นพระที่นั่งที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อทรงสําราญพระราชอิริยาบถ และยังเป็น
สถานที่มีความสําคัญทางดาราศาสตร์ ท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงกล้องโทรทรรศน์ทอดพระเนตรจันทรุปราคาเต็ม
ดวง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2228 และทอดพระเนตร สุริยุปราคา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2231 ร่วมกับคณะทูตและ
บาทหลวงจากประเทศฝรั่งเศสที่พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ส่งมาเจริญสัมพันธไมตรี ซ่ึงถือเป็นการศึกษาดาราศาสตร์ครั้งแรกใน
ประเทศไทย ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) ตําบลทะเลชุบศรเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ หน่วยทหาร สถานศึกษา สนามกีฬา 
สวนสัตว์ แหล่งธุรกิจ โบราณสถานและสถานที่สําคัญในประวัติศาสตร์ และที่สําคัญ คือ ตําบลทะเลชุบศรนี้มีคําขวัญ
ประจําตําบลซ่ึงแสดงถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของจังหวัดลพบุรี  

1. ประวัติความเป็นมาและบริบท  
2. วิถีชีวิต วัฒนธรรม  
   และภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์ 

ผลการจัดทํา
แผนพัฒนาการเรียนรู้
และการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ 

ตําบลทะเลชุบศร 

ผลการศึกษาบรบิท 
และทุนทางวัฒนธรรม 

ตําบลทะเลชุบศร 

ผลการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐาน 
ทุนทางวัฒนธรรมตําบลทะเลชุบศร 

1. แหล่งประวัติศาสตร์ท่ีภาคภูมิใจ    
   1) พระที่นั่งเย็น  
   2) แหล่งปลูกน้อยหน่าต้นแรกบนแผ่นดินไทย 

3. ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้าน 
   (ไข่เค็มดินสอพอง) 

2. ภูมิปัญญาด้านศิลปะและหัตถกรรม     
    1) ดินสอพองลือชื่อ  
    2) ผลิตภัณฑ์นามระบือเครื่องทองเหลือง  
    3) หัตถกรรมไม้กวาด 



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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

201

4 
ปฏิบัติตามแผน และ A-ร่วมกันนําผลของการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการให้ดีย่ิงขึ้น และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาแบบสร้างข้อสรุป 
  3. การจัดทําแผนพัฒนาการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี  
  ใช้การวิจัยและพัฒนาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยใช้การประชุมเชิงสร้างสรรค์ 
(FSC) จากผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือประสานพลังซ่ึงกันและกันของไตรพลังเพื่อการพัฒนา (กลุ่มเดียวกับในระยะ 2) โดยร่วมกัน
จัดทําแผนพัฒนาการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการท่องเที ่ยวเชิง
สร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมตําบลทะเลชุบศร ในแหล่งพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของตําบลทะเลชุบศร และผู้มีส่วน
สําคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน และจัดการความรู้ (KM) และหาทางที่จะนําไปบรรจุไว้ในแผนการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรต่อไป และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาแบบสร้างข้อสรปุ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่สําคัญสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้ 

 
 1. ผลการศึกษาบริบทและทุนทางวัฒนธรรมของตําบลทะเลชุบศร 
  ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีท่ีมาตามตํานานย้อนไปถึงสมัยท่ีพระรามปราบทศกัณฐ์ได้
สําเร็จจึงได้ปูนบําเหน็จรางวัลให้หนุมานเหาะตามศรที่พระองค์แผลงไป ซ่ึงศรมาตกยังทุ่งพรหมมาสตร์ทําให้แผ่นดินลุกเป็น
ไฟจึงสุกกลายเป็นสีขาว ซ่ึงหลงเหลือเป็นเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ทะเลชุบศร เรียกว่า ดินสอพอง สมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชได้มีการนําน้ําจากทะเลชุบศรไปใช้ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยน้ําถูกส่งด้วยท่อน้ําดินเผาเข้าไปใช้
ในพระราชวัง จึงนับเป็นระบบประปาที่เกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศไทย และยังเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่
นั่งเย็น) ซ่ึงเป็นพระที่นั่งที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อทรงสําราญพระราชอิริยาบถ และยังเป็น
สถานที่มีความสําคัญทางดาราศาสตร์ ท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงกล้องโทรทรรศน์ทอดพระเนตรจันทรุปราคาเต็ม
ดวง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2228 และทอดพระเนตร สุริยุปราคา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2231 ร่วมกับคณะทูตและ
บาทหลวงจากประเทศฝรั่งเศสที่พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ส่งมาเจริญสัมพันธไมตรี ซ่ึงถือเป็นการศึกษาดาราศาสตร์ครั้งแรกใน
ประเทศไทย ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) ตําบลทะเลชุบศรเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ หน่วยทหาร สถานศึกษา สนามกีฬา 
สวนสัตว์ แหล่งธุรกิจ โบราณสถานและสถานที่สําคัญในประวัติศาสตร์ และที่สําคัญ คือ ตําบลทะเลชุบศรนี้มีคําขวัญ
ประจําตําบลซ่ึงแสดงถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของจังหวัดลพบุรี  

1. ประวัติความเป็นมาและบริบท  
2. วิถีชีวิต วัฒนธรรม  
   และภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์ 

ผลการจัดทํา
แผนพัฒนาการเรียนรู้
และการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ 

ตําบลทะเลชุบศร 

ผลการศึกษาบรบิท 
และทุนทางวัฒนธรรม 

ตําบลทะเลชุบศร 

ผลการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐาน 
ทุนทางวัฒนธรรมตําบลทะเลชุบศร 

1. แหล่งประวัติศาสตร์ท่ีภาคภูมิใจ    
   1) พระที่นั่งเย็น  
   2) แหล่งปลูกน้อยหน่าต้นแรกบนแผ่นดินไทย 

3. ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้าน 
   (ไข่เค็มดินสอพอง) 

2. ภูมิปัญญาด้านศิลปะและหัตถกรรม     
    1) ดินสอพองลือชื่อ  
    2) ผลิตภัณฑ์นามระบือเครื่องทองเหลือง  
    3) หัตถกรรมไม้กวาด 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 2. ผลการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตท่ีเป็นการนําทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้และการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ได้ 6 แห่ง จําแนกตามทุนทางวัฒนธรรมได้ดังนี้ 
  2.1 ตําบลทะเลชุบศร: ดินแดนแห่งดินสอพองลือชื่อ 
      ลพบุรีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตดินสอพองที่มีคุณภาพดีท่ีสุดแห่งเดียวในประเทศไทย แหล่งผลิตอยู่ท่ี
หมู่บ้านหินสองก้อน (ริมคลองชลประทาน-บริเวณสะพาน 6) หมู่ 4 ตําบลทะเลชุบศร เป็นหมู่บ้านที่มีการทําดินสอพองกัน
แทบทุกครัวเรือน  
   ภูมิปัญญาการผลิตดินสอพองถืออยู่คู่กับจังหวัดลพบุรีมาช้านาน สมควรที่จะเห็นคุณค่าความสําคัญและ
ช่วยกันอนุรักษ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้ลูกหลานได้ใช้สอยประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ีและเหมาะสม โดยเฉพาะการใช้เป็นสมุนไพรและ
นํามาสร้างความสนุกสนานในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
 

   
 

  
 

 2.2 ตําบลทะเลชุบศร: ผลิตภัณฑ์นามระบือเครื่องทองเหลือง 
   การหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จะเริ่มตั้งแต่เมื่อไรไม่
มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด แต่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในฝีมือที่ประณีต สวยงาม และคงทนถาวร มีคุณค่าด้วยอัตลักษณ์
เฉพาะ ทําให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ชุมชนบ้านท่ากระยางได้เรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาการหล่อทองเหลือง
แบบภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบัน 
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2.3 ตําบลทะเลชุบศร: ดินแดนแห่งไข่เค็มดินสอพอง 

      ด้วยความที่ลพบุรีเป็นแหล่งผลิตดินสอพองที่มีคุณภาพดีมาต้ังแต่สมัยโบราณ ไข่เค็มดินสอพองต้น
ตํารับแสนอร่อยนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 มีชื่อว่า “ไข่เค็มดินสอพองแม่บ้านทหารพลร่ม” หรือ “ไข่เค็มแม่บ้านพัน 
ปจว.” ผลิตโดยชมรมแม่บ้านกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หรือรู้จักกันดีในชื่อว่าชมรม
แม่บ้านพัน ปจว. เลือกใช้แต่ไข่เป็ดใหม่สดฟองโตเป็นไข่เป็ดไล่ทุ่งจากอําเภอบ้านหมี่ นํามาจุ่มหรือชุบในโคลนเหนียวสีเทา
อมขาวที่ทําจากดินสอพองผสมเกลือทะเลป่นและน้ํา จากน้ันนําไปคลึงกลบด้วยข้ีเถ้าแกลบจนท่ัวฟองจุดเด่นของไข่เค็ม
ดินสอพองคือจะไม่เค็มมาก ไข่ขาวนิ่ม ไข่แดงมันเยิ้ม รสชาติมันๆ อร่อย ซ่ึงคุณชายถนัดศรี ได้มอบใบรับรองความอร่อย
ไว้ตั้งแต่ปี 2533  
 
 

   
 

  
 

  
2.4 ตําบลทะเลชุบศร: งานฝีมือลือเลื่องหัตถกรรมไม้กวาด 

   บ้านสะพานอิฐ หมู่ 3 ตําบลทะเลชุบศรมีการทําไม้กวาดทางมะพร้าวกันมาก (ราว 40 บ้าน) ถือเป็น
แหล่งผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดลพบุรี   
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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2.3 ตําบลทะเลชุบศร: ดินแดนแห่งไข่เค็มดินสอพอง 

      ด้วยความที่ลพบุรีเป็นแหล่งผลิตดินสอพองที่มีคุณภาพดีมาต้ังแต่สมัยโบราณ ไข่เค็มดินสอพองต้น
ตํารับแสนอร่อยนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 มีชื่อว่า “ไข่เค็มดินสอพองแม่บ้านทหารพลร่ม” หรือ “ไข่เค็มแม่บ้านพัน 
ปจว.” ผลิตโดยชมรมแม่บ้านกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หรือรู้จักกันดีในชื่อว่าชมรม
แม่บ้านพัน ปจว. เลือกใช้แต่ไข่เป็ดใหม่สดฟองโตเป็นไข่เป็ดไล่ทุ่งจากอําเภอบ้านหมี่ นํามาจุ่มหรือชุบในโคลนเหนียวสีเทา
อมขาวที่ทําจากดินสอพองผสมเกลือทะเลป่นและน้ํา จากน้ันนําไปคลึงกลบด้วยข้ีเถ้าแกลบจนท่ัวฟองจุดเด่นของไข่เค็ม
ดินสอพองคือจะไม่เค็มมาก ไข่ขาวนิ่ม ไข่แดงมันเยิ้ม รสชาติมันๆ อร่อย ซ่ึงคุณชายถนัดศรี ได้มอบใบรับรองความอร่อย
ไว้ตั้งแต่ปี 2533  
 
 

   
 

  
 

  
2.4 ตําบลทะเลชุบศร: งานฝีมือลือเลื่องหัตถกรรมไม้กวาด 

   บ้านสะพานอิฐ หมู่ 3 ตําบลทะเลชุบศรมีการทําไม้กวาดทางมะพร้าวกันมาก (ราว 40 บ้าน) ถือเป็น
แหล่งผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดลพบุรี   

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 2.5 ตําบลทะเลชุบศร: แหล่งประวัติศาสตร์พระที่นั่งเย็น 
   ปัจจุบันพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็นหรือตําหนักทะเลชุบศร) ตั้งอยู่ท่ีตําบลทะเลชุบศร ห่าง
จากตัวเมืองลพบุรีประมาณ 4 กิโลเมตร สภาพปัจจุบันคงเหลือกําแพง ผนัง และสันดินปรากฏอยู่ เป็นพระที่นั่งชั้นเดียวมี
ผังเป็นทรงจตุรมุข ตรงมุขหน้ามีมุขเด็จย่ืนออกมาและมีสีหบัญชรกลางมุขเด็จ สําหรับสมเด็จพระนารายณ์ฯ เสด็จออกซุ้ม
หน้าต่างและซุ้มประตูทําเป็นซุ้มเรือนแก้วเป็นแบบแผนที่นิยมทํากันมากในอาคารสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ฯ มี
ความสําคัญในฐานะที่สมเด็จพระนารายณ์ฯ ใช้เป็นสถานที่สํารวจจันทรุปราคา เมื่อ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2228 และ
ทอดพระเนตรสุริยุปราคา เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2231 ร่วมกับบาทหลวงเยซูอิต และบุคคลในคณะทูตชุดแรก ท่ีพระเจ้า
หลุยส์ท่ี 14 แห่งประเทศฝรั่งเศสส่งมาเจริญสัมพันธไมตรี  
 
 

   
 

  
2.6 ตําบลทะเลชุบศร: แหล่งปลูกน้อยหน่าต้นแรกบนแผ่นดินไทย 

   น้อยหน่าเป็นไม้ผลเมืองร้อนมีถิ่นกําเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกา การนํามาปลูกในประเทศไทย
สันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกสหรือชาวอังกฤษเป็นผู้ท่ีนําเข้ามาในประเทศไทยเมื่อชาวโปรตุเกสเดินทางมาติดต่อค้าขายกับกรุง
ศรีอยุธยาได้นําเมล็ดพันธุ์น้อยหน่ามาด้วย และเมื่อเดินทางมาเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เมืองลพบุรีได้เฝ้าฯ ท่ีพระ
ท่ีนั่งไกรสรสีหราช จนได้มีการเพาะพันธ์และปลูกน้อยหน่าต้นแรกบนแผ่นดินไทยขึ้นที่ตําบลทะเลชุบศรนี้ คือน้อยหน่า
พันธุ์พ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียงของลพบุรีในอดีต คือ น้อยหน่าพระที่นั่งเย็นหรือน้อยหน่าพระนารายณ์ ซ่ึงเป็นน้อยหน่าฝ้ายหรือ
น้อยหน่าเนื้อ ต่อมาแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ รอบทะเลชุบศร เช่น บ้านน้ําจั้น เป็นต้น  
 

  
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 3. ผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมตําบลทะเส
ชุบศร ดังนี้ 
  3.1 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมตําบลทะ
เสชุบศร โดย 
   3.1.1 บรรจุไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรี 
   3.1.2 สํารวจและจัดทําเส้นทางท่องเที่ยวต่อเนื่องจากพระปรางค์สามยอดและศาลพระกาฬ โดยใช้
รถรางเดินทางต่อไปยังแหล่งทําไข่เค็มดินสอพอง (พัน ปจว.) (1 กม.) แหล่งหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง (1 กม.) แหล่ง
ผลิตไม้กวาดบ้านสะพานอิฐ (1 กม.) แหล่งผลิตดินสอพองบ้านหินสองก้อนและศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดลพบุรี 
(1 กม.) พระที่นั่งเย็นและแหล่งปลูกน้อยหน่า (1 กม.) ซ่ึงสํานักงานการท่องเที่ยวภาค 7 รับเป็นเจ้าภาพและผู้ประสานงาน 
   3.1.3 เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และผู้เกี่ยวข้องได้ไปเรียนรู้และเยี่ยมชม
สวนน้อยหน่าของคุณมานิกา พันธุ์ยฤทธิ์ ท่ีหมู่ 8 บ้านพระที่นั่งเย็น ซ่ึงเป็นพันธุ์ดั้งเดิม ซ่ึงทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเป็น 
“น้อยหน่าท่ีหวานอร่อยที่สุดในประเทศไทย” และมีความเห็นร่วมกันว่า 
   1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทําสวนได้ขยายการปลูกน้อยหน่าพันธุ์ดั้งเดิมที่ปลูกอยู่ท่ี
หมู่ 8 บ้านพระที่นั่งเย็น ให้เต็มพ้ืนที่เพื่อเป็นผลไม้ประจําตําบลทะเลชุบศรและจังหวัดลพบุรี โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด
จัดทําโครงการ 
 

   
 
 

    2) เตรียมการจัดงาน “วันน้อยหน่าพระที่นั่งเย็น” เพื่อเป็นการสืบสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ของ “น้อยหน่าต้นแรกบนแผ่นดินไทยที่พระที่นั่งเย็น” และเป็นการสร้างคุณค่าทางสังคม (ชาวทะเลชุบศรรัก/ภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (สร้างอาชีพละรายได้) และดูแลสิ่งแวดล้อมไปพรอ้มกันด้วย 
  3.2 การทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมตําบลทะ
เสชุบศร ดังนี้ 
   3.2.1 การทดลองจัดกิจกรรม “ถนนดินสอพอง” ในงานเทศกาลสงกรานต์ 
    เมื่อวันท่ี 13 เมษายน 2559 อบต.ทะเลชุบศร ร่วมกับ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภา
วัฒนธรรมจังหวัด พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทดลองจัดกิจกรรม “ถนนดินสอพอง” ในงานเทศกาลสงกรานต์ 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ร่วมงาน และนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และทดลองทําดินสอพอง พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสงกรานต์ของ
ชุมชนด้วย 
 

   
 

    



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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  3.2.2 การทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์พระที่นั่งเย็น 
    เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกับชมรมอนุรักษ์โบราณสถานและ
โบราณวัตถุจังหวัดลพบุรี กลุ่มจิตอาสา และผู้นําในตําบลทะเลชุบศร ทําความสะอาดโบราณสถานพระที่นั่งเย็น พร้อมท้ัง
เรียนรู้คุณค่าและความสําคัญของพระที่นั่งเย็นและตํานานทะเลชุบศร  
 

   
 
  3.3 การสรุป ถอดบทเรียน และจัดการความรู้ และหาทางที่จะนําไปบรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานของ
หน่วยงาน/องค์กรต่อไป โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะนําไปบูรณาการกับภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย และการบริการสังคม 
 
สรุปและอภิปรายผล  
  1. ภูมิปัญญาคือพลังทางวัฒนธรรม เป็นอาวุธสําคัญเพื่อต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจทุนนิยม ต้องบํารุงรากแก้วท่ีสําคัญนี้
ให้สมบูรณ์ แข็งแรง คงทน ซ่ึงปัจจุบันกระบวนการพัฒนาประเทศกําลังพลิกผันจากกระแสหลักมาสู่กระแสพ้ืนบ้าน ทําให้คํา
ว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และการพึ่งตนเอง” เป็นคํานิยามในกระบวนการพัฒนาปัจจุบัน ถึง
เวลาท่ีต้องหวนกลับไปมองคนบางกลุ่มท่ีดํารงชีวิตตามวิถีชีวิตเดิมในอดีต มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีปัญหาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
และสังคม นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีกลไกสําคัญที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาภูมิปัญญาอย่างเป็นระบบ แนวการจัด
การศึกษาให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาด้วยการนํามาพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 10 และต่อเนื่องถึง ฉบับท่ี 11 ก็เน้นการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน
บนพื้นฐานของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็นไทย มุ่งพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ เป็นต้น (เสรี, 
2536) นอกจากการให้ความสําคัญภูมิปัญญาในเชิงนโยบายดังกล่าวข้างต้นแล้วภูมิปัญญายังมีความสําคัญที่เป็นเรื่องของ
คุณค่า จิตสํานึก ความรัก ความผูกพัน ท่ีมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับหลากหลายอาชีพเป็นทุนวัฒนธรรม (ประเวศ, 2541) ท่ี
สามารถเป็นจุดคานงัดกับปัญหาต่างๆ ทางสังคมได้ ทุนทางวัฒนธรรมเป็นทุนทางจิตใจซ่ึงบางครั้งการลงทุนในบางเรื่องใช้
เวลาไปมากแต่ไม่ได้ใช้เงินเลย แต่เกิดข้ึนภายใต้กรอบวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง การพัฒนาด้วยทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็นการดํารงชีวิตอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่าง
เชื่อมโยงกัน สังคมไทยมีภูมิปัญญาที่หลากหลาย เช่น อาหารไทย อร่อย และเป็นอาหารเพือ่สุขภาพ ผักผลไม้บริโภคมากจะ
ลดการเป็นมะเร็งได้ การแพทย์แผนไทย ผ้าทอพื้นเมือง และศิลปหัตถกรรม สิ่งเหล่านี้คือทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่สามารถ
นํามาพัฒนาให้เกิดผลทางเศรษฐกิจได้ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อค้นพบของกาสักและคณะ (2557) ท่ีได้ศึกษาและได้เสนอว่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 2 
ยุทธศาสตร์สําคัญ คือ 1) การศึกษาและพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน/ท้องถิ่นต่างๆ ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพ่ือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และ 2) การสร้างโอกาส ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น และอํานวยความสะดวกให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน/ท้องถิ่นต่างๆ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของ
หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน ท้ังของรัฐและเอกชน ท้ังในและนอกชุมชน/ท้องถิ่น 
 2. การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจชุมชน เช่น ระบบสุขภาพ การผลิต การแปรรูป จึงตอบสนอง
ท้ังครอบครัว ชุมชน และนักท่องเที่ยวไปพร้อมกัน ทําให้มีสุขภาพดี มีอาหารการกินที่ดี มีระบบการจัดการท่ีดี ชุมชนมี
ส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชนที่ม่ันคงและยั่งยืนต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชน 
และเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรมตําบลทะเลชุบศรในครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาจาก



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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10 
คุณค่า จิตสํานึก ความรัก ความผูกพันที่สามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์กับหลากหลายของอาชีพที่เป็นทุนวัฒนธรรมตําบลทะเล
ชุบศรเอง ซ่ึงสอดรับกับนิยามของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นกระบวนทัศน์และทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีแนวโน้มท่ีได้รับความสนใจเพิ่มมากข้ึนจากนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ท่ี
เคลื่อนจากความสนใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ไปสู่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (สุดแดน, 2555) สอดคล้อง
กับข้อเสนอของพนิตสุภาและกาสัก (2553) ท่ีได้ศึกษาและได้เสนอกลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรีท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริม/สร้างโอกาสการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี  
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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การศึกษาการมีส่วนรว่มของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

 A Study of Participation in Strategic Management  
Rambhai Barni Rajabhat University 

ภัทร ศรีสรวล, ปาริชาติ หงส์เกียรติขจร, ณฐั ทานตวณิช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและศึกษาปัญหาและแนว

ทางแก้ไขเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  กลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 262 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  สังกัดสํานักงานอธิการบดี  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านของการบริหารเชิงกลยุทธ์ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้าน
การดําเนินกลยุทธ์ และด้านการประเมินและควบคุมกลยุทธ์  พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการดําเนินกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
หากพิจารณาปัญหาจากระดับการมีส่วนร่วมพบว่าด้านการวางแผนกลยุทธ์มีส่วนร่วมน้อยที่สุด  ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยที่อยู่ในด้านภายในตัวบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม และด้านจากบุคคล
อ่ืน มีความเห็นในระดับมาก และปัจจัยท่ีอยู่ในด้านการรับผลประโยชน์มีความเห็นในระดับปานกลาง  โดยปัจจัยด้าน
ภายในตัวบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด หากพิจารณารายข้อพบว่า 3 อันดับแรกท่ีมีคะแนนสูงสุดได้แก่  บุคลากรมีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตามมาด้วย บุคลากรมีทักษะความสามารถในตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ และบุคลากรเข้าใจใน
เป้าหมายของหน่วยงาน ซ่ึงอยู่ในด้านภายในตัวบุคคลทั้ง 3 ลําดับ จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่อยู่ในตัวบุคคลมีความสําคัญต่อการ
มีส่วนร่วมอย่างมาก  และการทดสอบสมมติฐานในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ โดยจําแนกตามประเภทตําแหน่ง และหน่วยงาน ผลการเปรียบเทียบพบว่าบุคลากรที่อยู่ในตําแหน่ง และ
หน่วยงานต่างกัน จะมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
คาํสําคัญ : การมีส่วนร่วม, การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 

Abstracts 
 

  This quantitative research aims to study the level of participation and to study the problems 
and the solutions of participation in the strategic management of Rambhai Barni Rajabhat University 
staffs in the fiscal year 2015. The samples consisted of 262 staffs of Rambhai Barni Rajabhat 
University. Questionnaire was used as a research tool. Statistics, which were used for analysis, were 
frequency, percentage, average, standard deviation, and one - way analysis of variance. The results 
showed that most of the samples were female, who got a bachelor's degree, worked as a university 
staff in academic personnel support, and belonging to the office of the president. The overall 
involvement of people in strategic management was moderate. Three areas of strategic management; 
strategic planning, strategic operation, strategic evaluation and control; were considered. The results 
reported that the highest average of involvement was in a strategic operation, whereas, the lowest 
involvement was in a strategic planning. The personal factor, the environmental factor, and the 
interpersonal factor were the factors, which affected on the involvement of people in strategic 
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จังหวัดจันทบุร ี
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          โดย แสงจิตต ไตแสง 
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จังหวัดสุรินทร 
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management at a high level. The benefits factor was at a moderate level. The personal factor was 
the maximum average that the top three factors were the understanding in their roles, the 
competency for their responsible job, and the understanding in the goals of the agency. Therefore, 
the personal factors were evident to be a very important factor for their participation. The hypothesis 
testing, which did the comparison of the average of the involvement of people in strategic 
management by categorized in positions and divisions, reported that persons in different positions 
and divisions had a significantly different participation in strategic management with a statistical 
significance at 0.05 .  
Keywords: paticipation, strategic management 
 
บทนํา 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลให้ความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู่ “รูปแบบการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่” ท่ีเน้นการทํางานโดยการบริหารผลสัมฤทธิ์ ยึดผลลัพธ์ในการทํางาน และมีการวัดเป็นรูปธรรม 
กระทรวงหรือกรมต่างๆ ได้นําระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management System : RBMS) มาใช้ 
โดยมีการแต่งตั้งคณะทํางานศึกษาและจัดทําแผนกลยุทธ์และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ จึง
จําเป็นต้องกําหนดทิศทางของหน่วยงานตนเอง ด้วยการจัดทําแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว (ปัณรศ มาลากุล 
ณ อยุธยา, 2551) 
 แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐกิจคือ กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัด รวมถึงการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ อันเป็นผลประโยชน์
ของส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะ(Public Interest) ท้ังยังเป็นการสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนอีกด้วย (จักษวัชร ศิริวรรณ, 2557)  หรืออีกในหนึ่งก็คือ การวางแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานหรือการ
จัดการท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพซ่ึงต้องทําให้บุคลากรทุกฝ่ายรู้แนวทางการทํางานไปตามที่กําหนดไว้ มองเห็น
วิธีการในการปฏิบัติงาน รู้สภาพปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และพร้อมที่จะตัดสินใจปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับเหตุการณ์ได้ด้วยการมีข้อมูลมารองรับ สามารถดําเนินงานได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรท้ัง
งบประมาณ เวลา เกิดการประสานงานร่วมกัน ลดความซํ้าซ้อน และความขัดแย้งช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจน มีประสิทธิภาพในการควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได้มีความตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงได้กําหนดให้ทุกส่วนงานมีการวางแผนและดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการเป็นประจําทุกปีงบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยซ่ึงจะเป็นการกระจายตัวชี้วัดในระดับ
มหาวิทยาลัยไปสู่หน่วยงานต่างๆ และตัวชี้วัดจากหน่วยงานส่งต่อถึงตัวชี้วัดรายบุคคลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
อย่างเป็นระบบ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้สําเร็จตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว้ในระยะยาว  และส่วนสําคัญที่จะทําให้
ประสบความสําเร็จดังกล่าวคือ การบริหารจัดการอย่างเป็นรูปแบบ ซ่ึงรูปแบบในการบริหารจัดการท่ีมองเป้าหมายของ
องค์กรในระยะยาวซึ่งเป็นรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยใช้ก็คือ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 

1) การวางแผนกลยุทธ์ 
2) การดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
3) การประเมิน ควบคุมกลยุทธ์ 

 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ทุกๆ คนและหน่วยงานจะต้องมอง
และเดินไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกันจึงจะสําเร็จ ซ่ึงต้องเกิดจากการวางเป้าหมายท่ีชัดเจน การดําเนินการตามกล
ยุทธ์ท่ีตั้งไว้ ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนํามาปรับปรุงและสร้างเกณฑ์มาตรฐานจากผลการดําเนินงานที่
ผ่านมา ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวจะต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายจึงจะสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์/
เป้าหมายที่วางไว้ได้   ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี เพ่ือจะเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงานและบทบาทหน้าท่ีของ
บุคลากรในแต่ละตําแหน่งต่อไป 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 2) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการการมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 จากความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการสํารวจ (Survey Research)  โดยประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้คือบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวนประมาณทั้งสิ้น 760 คน คํานวณหาขนาดตัวอย่างที่น้อย
ท่ีสุด ท่ียอมรับได้มากพอท่ีจะใช้เป็นตัวแทนของประชากรได้ตามสูตรของทาโร่ยามาเน่ ด้วยการแทนค่าในสูตรที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ในการเลือกตัวอย่าง  โดยยอมให้มีความผิดพลาด ไม่เกิน 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 262 
คน ใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นชนิดสองทาง  โดยการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยๆ หรือเรียกว่าแบ่ง
ชั้นตามประเภทตําแหน่งและหน่วยงาน แล้วสุ่มตัวอย่างจากทุกกลุ่มย่อยตามค่าสัดส่วนแต่ละกลุ่ม  และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย
ในขั้นสุ่มจริง 
 เครื่องมือในงานวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา  ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการศึกษา  
ดังต่อไปนี้  
 1) ศึกษางานวิจัย ทฤษฎี  และเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้าง
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 2) สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจาก
การศึกษาแนวความคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทบุคลากร หน่วยงานที่สังกัด ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และประเภทตําแหน่ง จํานวน 8 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ จํานวน 14 ข้อ เป็น
แบบสอบถาม  ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีของ เฟร็ด อาร์ เดวิด  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ใช้มาตร
ส่วนประมาณค่าของ Likert  ประเมินค่า โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อแปลความหมายของแบบสอบถาม 5 ระดับ ได้แก่ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ จํานวน 14 
ข้อ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ใช้มาตราส่วนประมาณค่าของ Likert  
ประเมินค่า โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อแปลความหมายของแบบสอบถาม 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด 
 
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 
 
 
 
 

ตารางที่ 1.1 ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
จําแนกตามภาพรวมและรายด้าน 
การมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์ X S.D. ระดับ 
ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 3.11 1.11 ปานกลาง 
ด้านการดําเนินกลยุทธ์ 3.39 0.95 ปานกลาง 
ด้านการประเมินและควบคุมกลยุทธ์ 3.15 1.05 ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยรวม 3.24 0.96 ปานกลาง 
 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบว่า 
ปัจจัยท่ีอยู่ในด้านภายในตัวบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม และด้านจากบุคคลอื่น มีความเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81, 3.62 และ 3.64 ตามลําดับ และปัจจัยท่ีอยู่ในด้านการรับผลประโยชน์มีความเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.45 โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่  บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94  ตามมาด้วย บุคลากรมีทักษะความสามารถในตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  และ 
บุคลากรเข้าใจในเป้าหมายของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77  ซ่ึงอยู่ในระดับมากและเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลท้ัง 3 
ลําดับ 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยต่างๆ มีด้วยกันทั้งหมด 2 สมมุติฐาน ดังนี้ 
 สมมุติฐานที่ 1 ตําแหน่งบุคลากรแต่ละประเภทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แตกต่างกัน พบว่า
เป็นไปตามสมมติฐาน 
 สมมุติฐานที่ 2 บุคลากรแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แตกต่างกัน พบว่าเป็นไป
ตามสมมติฐาน 
 
สรุปผล 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ผลวิจัยพบว่า  
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการดําเนินกลยุทธ์ และด้านการประเมินและควบคุมกลยุทธ์  
พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการดําเนินกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  หากพิจารณาปัญหาจากระดับการมีส่วนร่วมพบว่าด้านการ
วางแผนกลยุทธ์มีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด  ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยท่ีอยู่
ในด้านภายในตัวบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม และด้านจากบุคคลอ่ืน มีความเห็นในระดับมาก และปัจจัยท่ีอยู่ในด้านการ
รับผลประโยชน์มีความเห็นในระดับปานกลาง  โดยปัจจัยด้านภายในตัวบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด หากพิจารณารายข้อพบว่า 
3 อันดับแรกท่ีมีคะแนนสูงสุดได้แก่  บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตามมาด้วย บุคลากรมีทักษะ
ความสามารถในตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ และบุคลากรเข้าใจในเป้าหมายของหน่วยงาน ซ่ึงอยู่ในด้านภายในตัวบุคคลท้ัง 
3 ลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และหากพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผนกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด สอดคล้องกับ 
พรรณภา อิงพงษ์พันธ์ (2554 : 150) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ซ่ึงโดยท่ัวไปผู้ท่ีมีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์
จะเป็นหัวหน้าหน่วยงานในแต่ละระดับ ผู้ทํางานทางด้านแผน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบางส่วน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การวางเป้าหมายและกําหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้นๆ จึงทําให้บุคลากรในส่วนอ่ืนๆ จึงไม่ค่อยมีส่วนร่วมใน
กระบวนการดังกล่าว 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 1.1 ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
จําแนกตามภาพรวมและรายด้าน 
การมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์ X S.D. ระดับ 
ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 3.11 1.11 ปานกลาง 
ด้านการดําเนินกลยุทธ์ 3.39 0.95 ปานกลาง 
ด้านการประเมินและควบคุมกลยุทธ์ 3.15 1.05 ปานกลาง 
การมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยรวม 3.24 0.96 ปานกลาง 
 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบว่า 
ปัจจัยท่ีอยู่ในด้านภายในตัวบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม และด้านจากบุคคลอ่ืน มีความเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81, 3.62 และ 3.64 ตามลําดับ และปัจจัยท่ีอยู่ในด้านการรับผลประโยชน์มีความเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.45 โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่  บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94  ตามมาด้วย บุคลากรมีทักษะความสามารถในตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  และ 
บุคลากรเข้าใจในเป้าหมายของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77  ซ่ึงอยู่ในระดับมากและเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลท้ัง 3 
ลําดับ 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยต่างๆ มีด้วยกันทั้งหมด 2 สมมุติฐาน ดังนี้ 
 สมมุติฐานที่ 1 ตําแหน่งบุคลากรแต่ละประเภทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แตกต่างกัน พบว่า
เป็นไปตามสมมติฐาน 
 สมมุติฐานที่ 2 บุคลากรแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แตกต่างกัน พบว่าเป็นไป
ตามสมมติฐาน 
 
สรุปผล 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ผลวิจัยพบว่า  
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการดําเนินกลยุทธ์ และด้านการประเมินและควบคุมกลยุทธ์  
พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการดําเนินกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  หากพิจารณาปัญหาจากระดับการมีส่วนร่วมพบว่าด้านการ
วางแผนกลยุทธ์มีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด  ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยท่ีอยู่
ในด้านภายในตัวบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม และด้านจากบุคคลอื่น มีความเห็นในระดับมาก และปัจจัยท่ีอยู่ในด้านการ
รับผลประโยชน์มีความเห็นในระดับปานกลาง  โดยปัจจัยด้านภายในตัวบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด หากพิจารณารายข้อพบว่า 
3 อันดับแรกท่ีมีคะแนนสูงสุดได้แก่  บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตามมาด้วย บุคลากรมีทักษะ
ความสามารถในตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ และบุคลากรเข้าใจในเป้าหมายของหน่วยงาน ซ่ึงอยู่ในด้านภายในตัวบุคคลท้ัง 
3 ลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และหากพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผนกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด สอดคล้องกับ 
พรรณภา อิงพงษ์พันธ์ (2554 : 150) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ซ่ึงโดยท่ัวไปผู้ท่ีมีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์
จะเป็นหัวหน้าหน่วยงานในแต่ละระดับ ผู้ทํางานทางด้านแผน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบางส่วน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การวางเป้าหมายและกําหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้นๆ จึงทําให้บุคลากรในส่วนอ่ืนๆ จึงไม่ค่อยมีส่วนร่วมใน
กระบวนการดังกล่าว 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 จากการศึกษาระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี พบว่า ปัจจัยท่ีมีคะแนนสูงสุดคือด้านภายในตัวบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับ สิริพัฒน์ ลาภจิตร (2550 : ง)                     
ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า สาเหตุท่ีคนตัดสินใจไม่เข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมเป็นปัจจัยด้านบุคคล คือ       
ในเรื่องการศึกษา ความรู้ทักษะประสบการณ์ ความคิดหรือปม (Stigmatizations) ของประชาชนที่คิดว่าตัวเองไม่สําคัญ 
ไม่ใช่หน้าท่ี ไม่มีเวลา ขาดโอกาสการประกอบอาชีพ  
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวางแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จะเห็นได้
ว่า ด้านการวางแผนกลยุทธ์มีส่วนร่วมน้อยที่สุด ซ่ึงในการสร้างการมีส่วนร่วมนั้นปัจจัยท่ีสําคัญที่สุดคือปัจจัยด้านภายใน
ตัวบุคคล ซ่ึงบุคคลเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ องค์กรจึงควรมีกระบวนการตั้งแต่ 
การคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานให้เหมาะสมกับตําแหน่ง การกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน การมอบอํานาจใน
การตัดสินใจในส่วนของงานที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งเพื่อเพิ่ม
ทักษะความชํานาญในงาน การให้ความสําคัญของหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานมีการสื่อสารทั้งสองทาง มีถ่ายทอดแผนไปสู่
การปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นได้
ตลอดเวลาและหลากหลายช่องทางซึ่งจะทําให้บุคลากรเกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์มากข้ึน             
ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การนําเสนอแนวทางการจัดการพพิิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุร ี
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 

The Proposed Guidelines for the Development of Chanthaburi Museums 
into Community Learning Centers to Support ASEAN Community 

ธนวัฒน์ กันภัย, เบญจพร ประจง 
สาขาวิชาทัศนศลิป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดจันทบุรีและนําเสนอ
แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ผู้บริหารและภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนจังหวัดจันทบุรี จํานวน 6 คน อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
วัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ชุมชน จํานวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสังเกตและ          
แบบสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปและอภิปรายผลในประเด็นหลัก จัดกลุ่ม
ข้อมูลตามประเด็นการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

ผลการวิจัยรูปแบบวิธีการจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดจันทบุรีแบ่งได้ 5 ด้าน คือ          
1) ด้านจุดมุ่งหมาย เน้นให้บริการคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว 2) ด้านการบริหารจัดการ มีผู้นําเป็นศูนย์กลางในการให้
ความรู้และค้นคว้ารวบรวมวัตถุจัดแสดง 3) ด้านกลุ่มเป้าหมาย เน้นการให้บริการความรู้กับคนในชุมชน นักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนนักท่องเที่ยว 4) ด้านรูปแบบ เน้นการอนุรักษ์ ให้ความรู้ ใช้ตัววัตถุในการจัดแสดง 5) ด้านการ
สร้างสรรค์ มีการจัดแสดงที่น่าสนใจพอสมควร สื่อประกอบการจัดแสดงขาดความหลากหลาย ขาดเนื้อหาประกอบการ
จัดแสดง และป้ายประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังขาดสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มความสนใจให้กับผู้เข้าชม  
 แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 1) ด้านจุดมุ่งหมาย 
ศึกษารวบรวมโบราณวัตถุนํามาจัดแสดงเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจเห็นความสําคัญและเผยแพร่ต่อ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 2) ด้านการบริหารจัดการ ควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในส่วนของงบประมาณ 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the types of museums and learning centers in 
ChanthaburiProvince and 2) to present guidelines for operating and managing the local museums as 
community learning centers in Chanthaburi Province to support ASEAN community. The sample used 
in this research consisted of six executives and curators of the museums and community learning 
centers in Chanthaburi Province and three instructors and experts in the local culture, museums, and 
community learning centers. The instrument used to collect the data was an open-ended interview. 
Data from the interview was analyzed by the conclusion and discussion about the main aspects.  
 The findings on the types of museums revealed the following aspects. 1) Regarding 
objectives, community learning centers and museums inChanthaburi Province mainly servedlocal 
residents and tourists. 2) Regarding management, local leaders transferred knowledge and assigned 
local residents the job of researching, collecting, and displaying the objects in the museums. 
3)Regarding the target group, the focus was on serving local residents, students, university students, 
and tourists.  4) Regarding the model of features, the focus was on preserving and providing 
information to local residents.Generally, the community learning resources management was 
effective in spite of limited areas, making use of the illustration by those objects in the museums. 5) 
Regarding creativity, the display was moderately interesting with the lack of the diversity of media 
and contents as well as the information board in English. Furthermore, there were no multi-media to 
gain more attention from teenagers.  
 For operating and managing the local museums as community learning centers in 
Chanthaburi Province to support ASEAN Community, the findings on the guidelines suggested the 
following aspects. 1) In regard to objectives,the local museums research and collect ancient objects 
together with the cultural information about Chanthaburi Province. Then they exhibit them to public 
to raise their realization of the roots and the importance of their communities.The information 
concerning the identity of each local community should be communicated to both Thais and 
foreigners. 2) For management: the local museums and community learning centers should be 
financially sponsored by government sectors. All public relations should be communicated in both 
Thai and English to attract visitors from Thailand and other countries, especially those from ASEAN 
countries. 3) Regarding the target group, the local museums and community learning centers were 
established to serve people regardless of gender, age, nationality or language. However, it is expected 
that the local people will be the first group to realize the importance and values of their local 
communities. 4) About the model of features, the local museums and community centers were 
established to be the hub for local community learning center. Therefore, the need analysisamong 
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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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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บทนํา                                                                                                                                          
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) มีมติ
ให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สําเร็จภายในปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ต่อกัน ธํารงไว้ซ่ึงสันติภาพ เสถียรภาพและความม่ันคงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน     
ประกอบด้วย 3 เสาหลักซ่ึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือ1)ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน 2)ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 3)ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนมีบริบททางสังคมและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึงปัจจุบันมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และสานสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของนานาประเทศ อันนําไปสู่ความร่วมมือที่ย่ังยืนและมั่นคงของกลุ่มประเทศสมาชิก 
  พิพิธภัณฑ์จัดต้ังขึ้นเพื่อการเก็บรักษาวัตถุท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ท้ังในรูปแบบของโบราณวัตถุ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ 
ประวัติศาสตร์ ให้บริการแก่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ในการศึกษา สันทนาการ แสดงความภูมิใจของท้องถิ่น ดึงดูด
นักท่องเที่ยว มีการจัดเก็บสิ่งของประเภทต่างๆจํานวนมากและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน โดยทั้งแบบถาวรและชั่วคราว 
เพื่อการหมุนเวียนงานแสดงได้อย่างหลากหลาย พิพิธภัณฑ์จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีแสดงออกถึงศิลปะ และวัฒนธรรม อีกท้ัง
ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้ง่าย 
  จันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรและสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย มีความสําคัญในระดับประเทศใน
หลายๆด้านเช่น ด้านเศรษฐกิจ มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทําให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตได้ดี ท้ังยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เช่นชุมชนริมน้ําจันทบูรที่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจันทบุรี 
รวมถึงการเที่ยวชมแหล่งประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีต่างๆ ตลอดจนพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ท่ีมีความน่าสนใจมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี ค่ายเนินวง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวี 
โบราณสถานเมืองเพนียด พิพิพธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว เป็นต้น ซ่ึงการที่จังหวัดจันทบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อน
บ้าน คือด้านทิศตะวันออกของจังหวัดติดกับประเทศกัมพูชา ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ 
ศาสนา ซ่ึงถูกหล่อหลอมผ่านการเวลาจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ เช่นนี้จังหวัดจันทบุรีในฐานะจังหวัดท่ีมี
ความสําคัญทั้งทางเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ ตลอกจนประเพณีวัฒนธรรมอันดี จึงควรมีพิพิธภัณฑ์ท่ีสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน ให้ประชาชนชาวไทย และประชาคมอาเซียนได้ได้เกิดการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน เพื่อการสร้างความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสัมคัญของประเทศต่างๆร่วมกัน 
  เช่นนี้การที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจบริบทของสังคมสังคมหนึ่ง ประเทศหนึ่งได้นั้นการศึกษาข้อมูลเรื่องราว
ของพื้นที่ผ่านพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนย่อมเป็นเรื่องที่กระทําได้ง่าย เพราะผู้ชมสามารถได้ท้ังความรู้และความบันเทิง
ซ่ึงจะทําให้เข้าใจบริบทของพื้นที่นั้นได้ชัดเจนขึ้น เมื่อรู้เขารู้เราการนําพาประเทศสู่ประชาคมอาเซียนย่อมเป็นเรื่องที่
ประชาชนจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อีกทางหนึ่ง การจัดการพิพิธภัณฑ์ท่ีเหมาะสมจึงเป็นอีกช่องทางที่จะสานสัมพันธ์
ให้สําเร็จตามท่ีสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) 
ได้ตั้งเป้าหมายไว้และตอบรับนโยบายชาติ  
  การวิจัยครั้งนี้จึงทําการศึกษารูปแบของพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนซ่ึงนําไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนและการเปิดรับประชาคมอาเซียนได้อย่างย่ังยืน 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
  1. ศึกษารูปแบบการจัดการของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดจันทบุรี  

2. นําเสนอแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
        1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
             การศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ ศึกษารูปแบบของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดจันทบุรี และนําเสนอแนว
ทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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   2. จํานวนประชากร/ กลุ่มเป้าหมาย 
            ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่ ผู้บริหาร ภัณฑารักษ์ ของพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ชุมชน ครู อาจารย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้                 
  3. ขอบเขตด้านสถานที่ขอบเขตด้านสถานที่ได้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี ค่ายเนินวงพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวี โบราณสถานเมืองเพนียด พิพิพธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว และชุมชนริมน้ําจันทบูรแหล่ง
เรียนรู้บ้านเลขที่ 69  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

เพื่อให้งานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์จึงได้กําหนดวิธีการดําเนินวิจัยดังต่อไปนี้ 
1.  การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
2.  การกําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.  การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
7.  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
เครื่องมือการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดของ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้                                                                                                                                     
  1.แบบสังเกต 

เป็นแบบสังเกตรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนจังหวัดจันทบุรี    
2. แบบสัมภาษณ์ 

   แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร ภัณฑารักษ์ ของพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนในจังหวัด
จันทบุรีมีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-end)   

แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ 
ชุมชน มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-end) 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
- แนวคิดเกี่ยวกบัพิพิธภัณฑ ์
- แนวคิดการจัดการแหล่งเรียนรู ้
- แนวคิด พันธกจิประชาคมอาเซียน 

 

ประเด็นศึกษา 
- จุดมุ่งหมาย 
- การบรหิารจัดการ 
- ด้านกลุ่มเป้าหมาย 
- ด้านรปูแบบ 
- ด้านการสรา้งสรรค์ 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแนวทาง 
การจัดการพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบรุี 

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 

 
สภาพปัจจุบนัของพิพธิภัณฑ ์

ในจังหวัดจันทบุรี 
 

แนวทางการจัดการพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 



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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การวิเคราะห์ข้อมูล      
           นําข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. แบบสังเกต 
  2 แบบสัมภาษณ์ มี 2 แบบคือ 

   2.1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร ภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ 
   ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ นํามาแจกแจงความถี่แต่ละข้อแล้วจึงนํามาหาค่าร้อยละ 

              ตอนที่ 2 เป็นข้อคําถามเกี่ยวข้องกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นจันทบุรีให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง 
              2.2 แบบสัมภาษณ์ครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ 
              ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ นํามาแจกแจงความถี่แต่ละข้อ แล้วจึงนํามาหาค่าร้อยละ 
              ตอนที่ 2 เป็นข้อคําถามเกี่ยวข้องกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นจันทบุรีให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนจังหวัดจันทบุรี  
     ด้านจุดมุ่งหมาย 1) พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด วัดทองทั่วจากการสังเกตพบว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อ

เป็นสถานที่ในการศึกษารวบรวมโบราณวัตถุสิ่งของต่างๆ ท่ีชาวบ้านได้ค้นพบและนํามามอบให้กับทางจังหวัดจึงเกิดการ
สร้างความร่วมมือจากคนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ 2) หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรีจากการสังเกตพบว่ามีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมวัตถุสิ่งของแสดงประวัติ ความเป็นมาเพื่อให้ความรู้ผู้ชมในการจะสามารถมองอดีต ปัจจุบัน และ
เห็นแนวโน้มในอนาคต 3) ชุมชนริมน้ําจันทบูรบ้านเรียนรู้เลขที่ 69 จากการสังเกตพบว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองคน
ในชุมชนในการถ่ายทอดวิถีชีวิตด้ังเดิมของคนในชุมชน ในการเรียนรู้อดีต เพื่อเข้าใจปัจจุบัน และแนวทางในอนาคต        
4) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพานิชย์นาวี จันทบุรีจากการสังเกตพบว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษา รวบรวม
โบราณวัตถุสิ่งของต่างๆที่ได้ค้นพบ นํามาศึกษาหาที่มาท่ีไป จัดเก็บ และนําออกแสดงเพื่อเผยแพร่ให้คนในชุมชน ได้
ตระหนักและเห็นความสําคัญของโบราณวัตถุนั้นๆ 5) พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
จันทบุรี จากการสังเกตพบว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษา รวบรวมโบราณวัตถุสิ่งของต่างๆและนําออก
แสดงเพื่อเผยแพร่ให้คนในชุมชนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของโบราณวัตถุนั้นๆ 
                 ด้านการบริหารจัดการ 1) พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด วัดทองทั่วจากการสังเกตพบว่ามีการ
บริหารจัดการโดยมีเจ้าอาวาสวัดเป็นศูนย์กลางให้ความรู้ชาวบ้านแบ่งหน้าท่ีให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นคว้ารวบรวม
วัตถุและจัดแสดง 2) หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี จากการสังเกตพบว่ามีการบริหารจัดการโดยหัวหน้าหอจดหมาย
เหตุเป็นผู้ประสานงานจัดประชุมเจ้าหน้าท่ีและแบ่งหน้าท่ี หัวข้อการจัดนิทรรศการใช้หัวข้อที่เห็นว่าน่าสนใจ 3) ชุมชน
ริมน้ําจันทบูร บ้านเรียนรู้เลขที่ 69จากการสังเกตพบว่ามีการบริหารจัดการโดยมีผู้นําชุมชนเป็นคนรวบรวมและก่อตั้ง 
บ้านเรียนรู้ขึ้นมาและใช้รูปแบบการบริหารจัดการตนเองโดยรับอาสาสมัครช่วยงาน 4) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพานิชย์
นาวี จันทบุรีจากการสังเกตพบว่ามีการบริหารจัดการโดยรูปแบบการบริหารหน่วยงานราชการภายใต้การกํากับดูแลของ
กรมศิลปากร 5) พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจันทบุรี จากการสังเกตพบว่ามีการบริหาร
จัดการโดยรูปแบบการบริหารงานภายใต้สํานักศิลปะและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

      ด้านกลุ่มเป้าหมาย 1)พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด วัดทองทั่วจากการสังเกตพบว่าเน้นให้บริการ
ความรู้กับผู้คนในชุมชนท้องถิ่นเห็นความสําคัญตลอดจนนําเสนอต่อนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติ 2)หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรีจากการสังเกตพบว่าเน้นการให้บริการแก่ผู้ท่ีสนใจจะศึกษาหาความรู้ ท้ังนักเรียน นักศึกษา 
นักวิชาการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวท่ีสนใจ 3)ชุมชนริมน้ําจันทบูร บ้านเรียนรู้เลขที่ 69 จากการสังเกตพบว่าเน้น
ให้บริการแก่คนในชุมชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวชมชุมชนริมน้ําจันทบูร 4) พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพานิชย์นาวี จันทบุรี จากการสังเกตพบว่าเน้นให้บริการแก่คนในชุมชน ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวท่ีมาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ 5) พิพิธภณัฑ์วังสวนบ้านแก้ว และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจันทบุรี จากการสังเกตพบว่าเน้นให้บริการแก่
นักศึกษา อาจารย์ บุคลกรในมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวท่ีมาเยี่ยมชมวังสวนบ้านแก้ว  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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      ด้านรูปแบบ 1) พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด วัดทองทั่ว จากการสังเกตพบว่ามีรูปแบบในการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ได้ดีในพื้นที่จํากัดในส่วน ของป้ายที่แสดงเนื้อหาประวัติความเป็นมาของพื้นที่ ช่วงเวลาประวัติศาสตร์
ท่ีแสดงผลงาน แต่ในส่วนของการจัดวางโบราณวัตถุยังไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดีพอ วัตถุโบราณต่างๆยังมีการวางแสดง
แบบกระจัดกระจายกันอยู่ไม่เป็นระเบียบเท่าท่ีควร 2) หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี จากการสังเกตพบว่ามีรูปแบบ
ในการจัดแสดงผลงานค่อนข้างดีในพื้นที่จํากัด มีป้ายแสดงรายละเอียดของเรื่องราวที่จัดแสดง แบ่งสัดส่วนพื้นที่ได้ดี มี
การใช้แสงไฟช่วยสร้างบรรยากาศของการจัดนิทรรศการได้ดี 3) ชุมชนริมน้ําจันทบูร บ้านเรียนรู้เลขที่ 69 จากการสังเกต
พบว่ามีรูปแบบการจัดแสดงท่ีน่าสนใจในการถ่ายทอดวิถีชีวิตของคน ในชุมชุนผ่านภาพถ่าย สิ่งของเครื่องใช้ท่ีจัดวาง
ภายในสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจ แสดงเรื่องราวของประวัติความเป็นมา รายละเอียดความสวยของของ
สถาปัตยกรรม แต่ยังขาดคําอธิบายประกอบภาพถ่ายอยู่บ้าง  4) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพานิชย์นาวี จันทบุรี จากการ
สังเกตพบว่ามีรูปแบบการจัดแสดงท่ีเป็นมาตรฐาน แบ่งสัดส่วนการจัดแสดงได้ดี มีการเรียงร้อยเรื่องราวได้อย่างเป็นระบบ
มีคําอธิบายประกอบภาพ และวัตถุสิ่งของได้ดี ตลอดจนการใช้สื่อแสง สี ได้อย่างน่าสนใจ 5) พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว 
และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจันทบุรี จากการสังเกตพบว่ามีรูปแบบการจัดแสดงที่เป็นมาตรฐานแบ่งสัดส่วนพื้นที่
แสดงชิ้นงานได้ดี แต่ยังขาดรายละเอียดประกอบวัตถุท่ีใช้จัดแสดง และวัตถุบางชนิดควรจะได้รับการเก็บรักษาแบบ
เฉพาะเพื่อคงสภาพเดิมไว้ให้มากท่ีสุด  

       ด้านการสร้างสรรค์ 1) พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด วัดทองทั่ว จากการสังเกตพบว่ามีการจัด
แสดงที่น่าสนใจพอสมควร สื่อประกอบการจัดแสดงค่อนข้างน้อยมีเพียงวัตถุโบราณนํามาจัดวางเท่านั้น ยังขาด
รายละเอียดประกอบวัตุต่างๆ มีการใช้แสงไฟจัดแสดงประกอบได้ดี ขาดในเรื่องของสื่อที่เป็นมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มความ
สนใจต่อกลุ่มเยาวชน 2) หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี จากการสังเกตพบว่ามีการจัดแสดงท่ีมีความน่าสนใจจัดแสดง
งานได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการใช้วัตถุสิ่งของ ภาพถ่าย เอกสารหลักฐานมีคําอธิบายประกอบได้ดี ใช้แสงไฟช่วย
ทําให้ห้องมีมิติน่าสนใจแต่ยัขาดในเรื่องของสื่อมัลติมีเดีย เช่นภาพเคลื่อนไหวประกอบสียงบรรยายที่จะสามารถสร้าง
ความน่าสนใจได้มากขึ้น 3) ชุมชนริมน้ําจันทบูร บ้านเรียนรู้เลขที่ 69 จากการสังเกตพบว่ามีการจัดแสดงท่ีมีความ
น่าสนใจใช้สื่อท่ีเป็นภาพถ่าย ประกอบการจัดแสดงในพ้ืนที่บ้าน ท่ีเคยเป็นที่พักทําให้มีเรื่องราวสามารถส่งผ่านอารมณ์
ความรู้สึกได้ดีในการซึมซับบรรยากาศวิถีชีวิต ของคนในชุมชน มีสื่อที่ดึงดูดความสนใจได้ดี เช่นมุมเคร่ืองแต่งกายที่ให้ผู้
เข้าชมสามารถเปลี่ยนเพื่อถ่ายภาพกับฉากท่ีได้จัดเตรียมไว้ โดยข้อดีของแหล่งเรียนรู้ท่ีนี่คือเป็นอาคารเก่าท่ียังคงรักษา
สภาพไว้ได้เป็นอย่างดี   4) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพานิชย์นาวี จันทบุรี จากการสังเกตพบว่ามีการจัดแสดงได้อย่างเป็น
ระบบ มีสื่อที่เร้าความสนใจได้ดีมาก ท้ังสื่อจําลอง วัตถุจริง และสื่อมัลติมีเดียประกอบการจัดแสดง 5) พิพิธภัณฑ์วังสวน
บ้านแก้ว และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจันทบุรี จากการสังเกตพบว่ามีการใช้สื่อปรกอบการจัดแสดงได้ดี คือวัตถุ
สิ่งของจัดวางได้ อย่างเป็นสัดส่วน แต่ยังขาดสื่อที่แสดงภาพและเสียง  
 2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้  

    1) จุดมุ่งหมายในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนมี 4 ประเด็น เพ่ือเป็น 
สถานที่ในการศึกษา รวบรวมโบราณวัตถุสิ่งของต่างๆที่ได้ค้นพบ นํามาศึกษาหาท่ีมาท่ีไป จัดเก็บ และนําออกแสดงเพื่อ
เผยแพร่ให้คนในชุมชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและต่างชาติได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของโบราณวัตถุใน
พ้ืนที่นั้นๆ (2 คน) เพ่ือตอบสนองคนในชุมชนในการถ่ายทอดวิถีชีวิตด้ังเดิมของคนในชุมชน ในการเรียนรุ้อดีต เพื่อเข้าใจ
ปัจจุบัน และแนวทางในอนาคต (2 คน) เพ่ือเป็นสถานที่รวบรวมวัตถุสิ่งของ แสดงประวัติความเป็นมาเพื่อให้ความรู้ผู้ชม
ในการจะสามารถมองอดีต ท่ีบปัจจุบัน และเห็นแนวโน้มในอนาคต (1 คน) 2) แนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
หรือแหล่งเรียนรู้ มีประเด็น 5 ประเด็น คือแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบโดยมีผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
และหน้าท่ีความรับผิดชอบของรองผู้อํานวยการ มัคคุเทศก์ (2 คน) การรวมกลุ่มแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบในส่วนของการ
สืบค้นข้อมูลจากการลงพื้นที่ชุมชนสอบถามข้อมูลจากผู้เฒ่าในชุมชน และส่วนของฝ่ายวิชาการสืบค้นข้อมูลหลักฐานจาก
เอกสารต่างๆ (1 คน) การบริหารจัดการโดยอาสาสมัคร แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอตามความสามารถที่มี โดยทําตามความเข้าใจ
และประสบการณ์ ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยราชการและเงินบริจาค (1 คน) แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบตามระบบการ
บริหารหอจดหมายหุแห่งชาติจันทบุรี (1 คน) แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบสองส่วนคือฝ่ายวิชาการ 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) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสิ่งที่จัดแสดง โบราณคดี โบราณวัตถุ เข้าใจและเห็นคุณค่าของเรื่องราวนั้นๆ (6 คน)       
5) แนวโน้มในการพัฒนาเพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคม
อาเซียน มีประเด็น 4 ประเดน็ คือการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาภาษาของพนักงานในหน่วยงาน (2 คน) การพัฒนา
ภาษา ปรับปรุงข้อมูลการนําเสนอด้วยภาษาสากล คือภาษาอังกฤษ ในส่วนของป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ข้อมูล
คําอธิบายที่มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (2 คน) การเตรียมความพร้อมในการนําเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล(1 
คน) การเขียนของบประมาณสนับสนุในส่วนของการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อขยายพ้ืนที่ในการจัดแสดงผลงาน และ
คําอธิบายภาษาอังกฤษ (1 คน) 6) ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อการจัดการ พิพิธภัณฑ์เพื่อใช้พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน มีประเด็น 2 ประเด็น คือมีผลกระทบในเรื่องของการพัฒนาเพื่อประโยชน์กับทุก
ฝ่าย การจัดสื่อสิ่งพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษาไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษ (4 คน) มีผลกระทบในเรื่องของรูปแบบการ
จัดแสดงท่ีจะต้องมีการสร้างความน่าสนใจ และในส่วนของการแปลภาษาอังกฤษเพื่อให้คนในสมาคมอาเซียน และ
ต่างชาติได้เข้าถึงข้อมูลได้ (2 คน) 7) วิธีและแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่
ประชาคมอาเซียน มีประเด็น 4 ประเด็น คือพัฒนาด้านภาษาให้กับบุคลากรในหน่วยงาน จัดแปลเอกสาร ข้อความรู้ใน
ลักษณะบทความ ป้ายประชาสัมพันธ์สองภาษา (3 คน) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําชมที่หลากหลาย การจัดทัวร์แหล่ง
เรียนรู้ เช่น รูปแบบท่องเที่ยวแบบคร่ึงวัน หนึ่งวัน หรือหลายวัน เพื่อสร้างทางเลือกให้นักท่องเที่ยว อาจจัดการท่องเที่ยว
ตามฤดูกาล เช่นหน้าผลไม้มีการนําชมสวนผลไม้ และสอดแทรกเส้นทางไปตามแหล่งเรียนรู้ท่ีมีกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ
ภายในจังหวัดจันทบุรี (1 คน) ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การวางแผนการจัดการท่องเที่ยว การแบ่งพื้นที่
ท่องเที่ยวตามท่ีพ้ืนถิ่นมี มีการศึกษารูปแบบ สู่การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว จากน้ันทําการตลาดประชาสัมพันธ์ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากบางทีนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาคมอาเซียนอาจจะยังไม่เห็นความสําคัญของการ
ท่องเที่ยวในประเทศที่มีลักษณะวิถีความเป็นอยู่ท่ีใกล้เคียงกัน (1 คน) การสร้างพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ท่ีผู้เข้าชมสามารถ
มีส่วนร่วม มีการสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับประชาคมอาเซียน เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ในลักษณะสองภาษา เช่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สร้างช่องทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างแหล่งเรียนรู้
ด้วยกัน ท้ังในประเทศ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และการสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนต่างๆ (1 คน)           
8) แนวโน้มการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน ควรดําเนินไปในทิศทางใด 
มีประเด็น 2 ประเด็น คือนับว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับทุกภาคส่วนในชุมชนดดยมีแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งเชื่อมโยงสู่ภาค
ส่วนต่างๆในจังหวัด (4 คน) น่าจะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจากภาครัฐและเอกชน เนื่องจากเป็นนโยบายชาติ (2 คน) 

3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้
ชุมชนในเรื่องแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนดังนี้ 
               1) จุดมุ่งหมายในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน มีประเด็น 2  
ประเด็น คือเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่านโบราณวัตถุ วัตถุโบราณให้คนในชุมชนได้ทราบท่ีมาท่ีไปของตนเอง และเผยแพร่สู่ 
บุคลภายนอก (2 คน) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้วิถีชีวิตในอดีต ผ่านวัตถุสิ่งของโบราณ อาคารสถานที่ ท่ีเป็นลักษณะพื้นถิ่น
ท่ีพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้นั้นตั้งอยู่ และการเผยแพร่ความรู้นี้ต้องสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมทุกชนชั้น ทุกการศึกษา                 
ทุกชาติ ทุกภาษา (1คน) 2) แนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้มีประเด็น 2 ประเด็นคือการสร้าง
เครือข่ายชุมชน โดยมีภาครัฐเป็นผู้ดําเนินการในการในการรวมกลุ่มความร่วมมือ (2 คน) แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบโดย
เจ้าหน้าท่ีพนักงานในหน่วยงานนั้นต้องสามารถบริหารจัดการงานต่างๆได้ (1คน) 3) เป้าหมายในการให้บริการแก่กลุ่ม
บุคคลผู้เข้ามาใช้บริการที่พิพิธภัณฑ์หอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ มีประเด็น 1 ประเด็น คือมุ่งให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกชาติทุกภาษา (1 คน) 4) ประเด็นที่เน้นในการใช้พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน มีประเด็น 2 
ประเด็นคือเน้นการรับความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของเรื่องราวนั้นๆ (2 คน) เน้นองค์
ความรู้ท่ีมีความถูกต้องสามารถสื่อสารให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจมากท่ีสุด เอกสารประกอบการจัดแสดงสําหรับผู้เข้าชมสาม
ระดับคือ ข้อมูลอย่างง่าย ข้อมูลระดับกลาง ข้อมูลระดับยาก (1 คน) 5) แนวโน้มในการพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับใช้
เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน มีประเด็น 2 ประเด็น คือเมื่อมีองค์ความรู้
ต่างๆแล้ว ต้องมีการคิดค้นวิธีการนําเสนอในรูปแบบระบบสารสนเทศที่ทันสมัย (2 คน) ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลท่ี
เข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ เพ่ือจะสามารถจัดรูปแบบการนําเสนอที่ตอบสนองความต้องการได้ (1 คน)   
6) ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ชุมชน มีประเด็น 2 ประเด็น คือมีผลกระทบในแง่ดีท่ีจะมีผู้เข้ามาศึกษาได้เยอะมากขึ้น เป็นโอกาสท่ีดีในการพัฒนาใน
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ด้านต่างๆของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ (2 คน) มีผลกระทบในแง่ดีแต่ต้องมีการศึกษาวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ
เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนดังนั้นการจัดแสดงหรือการเชื่อมโยงวัฒนธรรมในแต่ละประเทศสมาชิกต้องมีการศึกษา
ข้อมูลให้รอบคอบ (1 คน) 7) วิธีและแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคม
อาเซียน มีประเด็น 3 ประเด็น คือการจัดองค์ความรู้ให้มีมาตรฐานสากล จัดทําวิธีการประชาสัมพันธ์โดยใช้ระบบ
สารสนเทศที่หลากหลาย ร่วมมือกับหน่วยงานเช่นมหาวิทยาลัยในการจัดอบรมภาษาให้กับเจ้าหน้าที ท้ังภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน (1 คน) จัดลําดับความสําคัญของเนื้อหาที่จะแสดง การศึกษาพฤติกรรมของเป้าหมาย
ท้ังด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต การจัดการสื่อในรูปแบบต่างๆ (1 คน) การสร้างพิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิต โดยการจัดแสดง
บางส่วนให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลนั้นๆ (1 คน) 8) แนวโน้มการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน    ควรดําเนินไปในทิศทางใด มีประเด็น 1 ประเด็น คือแนวโน้มในการพัฒนาเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียนต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งนโยบายชาติ และนโยบายจังหวัด (1 คน) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
        รูปแบบการจัดการของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดจันทบุรี แบ่งได้ 5 ด้านดังนี้ 
             พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดจันทบุรีมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษารวบรวม
โบราณวัตถุสิ่งของต่างๆ แสดงประวัติ ความเป็นมาเพื่อให้ความรู้ผู้ชมในการจะสามารถมองอดีต ปัจจุบัน และเห็น
แนวโน้มในอนาคตและนําออกแสดงเพื่อเผยแพร่ให้คนในชุมชน ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของโบราณวัตถุนั้นๆ
สอดคล้องกับปณิตา สระวาสี (2559) ท่ีกล่าวว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีเป้าหมายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยสร้างคลัง
ความรู้หรือแหล่งเรียนรู้ท่ีแสดงเรื่องราววิถีชีวิต ภมิูปัญญา มรดกท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยคนในชุมชนมีส่วน
ร่วม ด้านการบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการโดยมีผู้นําเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ชาวบ้านและแบ่งหน้าท่ีให้
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นคว้ารวบรวมวัตถุและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นรูปแบบของการจัดการท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง ตามหลักการจัดการแบบ “บวร” คือบ้าน วัด และโรงเรียนสอดคล้องกับปณิตา สระวาสี (2559) ท่ีกล่าวว่าคนทํา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์พิพิธภัณฑ์ตั้งแต่แรก แต่ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นในหลายเหตุผลเช่นใจรัก 
เกรงวัตถุวัฒนธรรมในท้องถิ่นจะสูญหาย ต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะในงานพิพิธภัณฑ์มาจากการสั่งสม
ประสบการณ์  กลุ่มเป้าหมายเน้นให้บริการความรู้กับผู้คนในชุมชนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างชาติ ด้านรูปแบบมีรูปแบบในการจัดการแหล่งเรียนรู้ได้ดีในพื้นที่จํากัด เป็นรูปแบบพิพธภัณฑ์เพื่อการ
รวบรวมวัตถุสิ่งของโบราณ ด้านการสร้างสรรค์ มีการจัดแสดงที่น่าสนใจพอสมควร สื่อประกอบการจัดแสดงค่อนข้าง
น้อย ขาดเนื้อหาประกอบการจัดแสดง แผ่นพับนําชม โดยพาะป้ายประชาสัมพันธ์ในลักษณะสองภาษา มีเพียงวัตถุ
โบราณนํามาจัดวางเท่านั้น ยังขาดรายละเอียดประกอบวัตถุต่างๆ มีการใช้แสงไฟจัดแสดงประกอบได้ดี ขาดในเรื่องของ
สื่อที่เป็นมัลติมีเดียเพ่ือเพิ่มความสนใจต่อกลุ่มเยาวชน เช่นการจัดการพิพธภัณฑ์แบบมีชีวิต สอดคล้องกับมาฆวดี                  
บุญสมบัติ (2552) ท่ีกล่าวว่าควรมีการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การเน้นด้านการประชา
สัมพันธ์ การจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ และการนําเทคโนโลยีมาช่วยเป็นสื่อในการนําเสนอ รวมถึงการเพิ่มสิ่งอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้มากขึ้น   
 
  แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันทบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 

ด้านจุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนคือ เป็น
สถานที่ในการศึกษารวบรวมโบราณวัตถุสิ่งของต่างๆ ข้อมูลทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี และนํามาจัด
แสดงเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้าใจรากเหง้าของตนเองและเห็นความสําคัญของพื้นที่ท่ีตนเองอาศัยอยู่ 
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลเอกลักษณ์ประจําพ้ืนที่นั้นๆ สู่สาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของโบราณวัตถุในพื้นที่นั้นๆ ซ่ึงพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดจันทบุรีล้วนตระหนักและเห็น
ความสําคัญตามประเด็นดังกล่างอย่างดี เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีชุมชนพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองดังนั้น
รูปแบบพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้จึงมีความหลากหลายสอดคล้องกับมนัญญา นวลศรี (2552) ท่ีกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของ
พิพิธภัณธ์มี 6ข้อ คือเพื่อให้เป็นแหล่งธํารงและสืบทอดคุณค่าเอกลักษณ์และมรดกของชาติเพื่อเป็นแหล่งแสดงวิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทาง เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน   
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ด้านการบริหารจัดการ การรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบยังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะตําแหน่ง
ภัณฑารักษ์ ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญสอดคล้องกับมนัญญา นวลศรี (2552) ท่ีกล่าวว่าบุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและมีใจ
รักในการบริการการบริหารจัดการควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนและส่งเสริม
พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนในส่วนของงบประมาณเพราะการที่ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมนั้นจะสร้างความน่าเชื่อถือ
งบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และสอดคล้องกับสุมาลี สังข์ศรี (2548) ท่ีกล่าวว่าควรประสานงาน
ระหว่างพิพิธภัณฑ์ด้วกันและประสานกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนบริษัทท่องเที่ยว นอกจากนี้ภาครัฐต้องเป็นสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ต่อประเทศสามาชิกอาเซียนได้อย่างหลากหลายช่องทาง ดังนั้นต้องมีการประชาสัมพันธ์ในลักษณะสอง
ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจัดหานักท่องเที่ยวท้ังในและนอกประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในประเทศ
สมาชิกอาเซียน  

ด้านกลุ่มเป้าหมาย มุ่งให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ทุกชาติ ทุกภาษา โดยคาดหวังให้กลุ่มคนใน
พ้ืนที่เห็นความสําคัญเป็นอันดับแรกและ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการประชาสัมพันธ์ตามสื่อ
ต่างๆสอดคล้องกับศรีศักร วัลลิโภดม (2545) ท่ีกล่าวว่าความรู้ทางท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องภายใน ซ่ึงผู้คนภายนอกไม่อาจ
ทราบเรื่องราวได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าสร้างขึ้นมาเป็นองค์ความรู้และนํามาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานั้นจะส่งผลให้ผู้คน
รู้จักตนเองมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนต่างถิ่นได้เข้ามารู้จักอีกด้วย                          

ด้านรูปแบบ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเน้นในการใช้พิพิธภัณฑ์และหอ
ศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนคือเน้นการรับความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสิ่งที่จัดแสดง โบราณคดี 
โบราณวัตถุ เข้าใจและเห็นคุณค่าของเรื่องราวนั้นๆ ควรต้องมีการสํารวจความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศ
สมาชิกอาเซียน นําเสนอจุดเด่นของแต่ละแหล่งให้มีความชัดเจน ภาครัฐต้องสนับสนุนการรวมกลุ่มพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้
ชุมชนเพื่อระดมความคิดเห็น การสร้างความร่วมมือในการนําเสนอจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการ
จัดรูปแบบการท่องเที่ยว การแบ่งเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มแต่ละประเทศตาม
ความสนใจ การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาภาษาของพนักงานในหน่วยงานการพัฒนาภาษา ปรับปรุงข้อมูลการ
นําเสนอด้วยภาษาสากล ซ่ึงการสร้างพิพธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิตย่อมเป็นผลดีต่อทั้งตัวแหล่งเรียนรู้และผู้เข้าชม เพื่อ
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาที่แหล่งเรียนรู้นั้นต้องการจะสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างแนบเนียน และเกิดประโยชน์เพราะ
เมื่อผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับเรื่องต่างๆย่อมเกิดความผูกพันธ์และความประทับใจข้ึนได้ สอดคล้องกับกับมาฆวดี บุญสมบัติ 
(2552) ท่ีกล่าวว่าควรมีการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การเน้นด้านการประชาสัมพันธ์ การจัด
แสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ และการนําเทคโนโลยี มาช่วยเป็นสื่อในการนําเสนอ  

ด้านการสร้างสรรค์ เน้นการนําเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์วัตถุสิ่งของโบราณ เน้นการสร้าง
พิพิธภัณฑ์ท่ีมีความร่วมสมัย สร้างพิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิต ผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ นอกจากนี้สิ่งที่ต้องเน้นคือการใช้
ระบบสารสนเทศแบบหลากหลายทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ สูจิบัตร แผ่นพับ คําอธิบายข้อมูลต่างๆ ควรมีอย่างน้อยสอง
ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยภาษาในประเทศสมาชิกอาเซียนก็นับว่ามีความสําคัญเช่นเดียวกัน พัฒนาด้าน
ภาษาให้กับบุคลากรในหน่วยงาน จัดแปลเอกสาร ข้อความรู้ในลักษณะบทความ ป้ายประชาสัมพันธ์สองภาษา สอดคล้อง
กับกับมาฆวดี บุญสมบัติ (2552) ท่ีกล่าวว่าการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ในสื่อด้านต่าง ๆ จะมีผลอย่างย่ิงต่อการเพิ่ม
จํานวนผู้เข้าชม โดยเฉพาะการจัดทําป้ายบอกทางท่ีชัดเจนหรือป้ายประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําชมท่ี
หลากหลาย ควรมีการจัดทัวร์แหล่งเรียนรู้ เช่น รูปแบบท่องเที่ยวแบบคร่ึงวัน หนึ่งวัน หรือหลายวัน เพื่อสร้างทางเลือกให้
นักท่องเที่ยว อาจจัดการท่องเที่ยวตามฤดูกาล เช่นหนา้ผลไม้มีการนําชมสวนผลไม้ และสอดแทรกเส้นทางไปตามแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆภายในจังหวัดจันทบุรี ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การวางแผนการจัดการ
ท่องเที่ยว การแบ่งพื้นที่ท่องเที่ยวตามที่พ้ืนถิ่นมี การศึกษารูปแบบ สู่การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว จากนั้นทํา
การตลาดประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาคมอาเซียน เพราะการสร้างการประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิ 
ภาพจะส่งผลต่อการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้อย่างมากสอดคล้องกับศรีศักร วัลลิโภดม (2545) ท่ีกล่าวว่าในการจัดพิพิธภัณฑ์
ขึ้นมาในปัจจุบันนี้ บางครั้งได้นําไปสู่การท่องเที่ยวแบบย่ังยืน และยังสอดคล้องกับปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (2559) 
ท่ีกล่าวว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมิใช่แค่เพียงที่เก็บรวบรวมข้อมูล แต่กลับเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ต่อต้านการผูกขาดทางวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจ ส่งเสริมพหุทางวัฒนธรรม และจากการจัดการที่เป็นระบบและ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การร่วมมือของคนในชุมชนที่ดีแล้วนั้นการที่พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดจันทบุรีจะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ชุมชนเพื่อเปิดรับประชาคมอาเซียนก็จะสามารถเกิดขึ้นได้   
 
ข้อเสนอแนะ                                                                                                    

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในส่วนของพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อจะได้ทราบถึง
ลักษณะภาพรวมของแต่ละแหล่งเรียนรู้ในประชาคมเอาเซียน ซ่ึงจะนํามาสู่การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ของ
จังหวัดจันทบุรีให้สอดรับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรมีการสร้างความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประชาคมอาเซียนเพ่ือการจัดแสดง และ
การประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มผู้ชมนักท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมอาเซียนด้วยกัน  

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวตามพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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มาตรการทางกฏหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
Legal Measures for the Protection of Personal Data 

อติชาต  พิพัฒน์ผล, สอาด หอมมณ,ี บวรวิทย์  เปรื่องวงศ ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 
บทคัดย่อ 

 
 ปัญหากฎหมายคุ้มครองการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของไทยประกอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 35 และข้อมูลส่วนบุคคลในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 และปัจจุบันได้มีการร่างแก้ไขพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ซ่ึงยังไม่ทราบถึงเนื้อหาสาระในร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวจะมีความครอบคลุมและมีมาตรฐานเทียบเท่ากับประเทศที่มีความเป็นสากลได้มากน้อยเพียงใด
อีกท้ังพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ไม่สามารถยับย้ังการละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลได้อย่างเต็มรูปแบบหรือมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ผู้กระทําความผิดไม่เกรงกลัวต่อการละเมิดกฎหมายการ
ดําเนินคดีต่อผู้กระทําความผิดได้อย่างเบ็ดเสร็จ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางกฏหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่า กลุ่มสหภาพยุโรป กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ประเทศญี่ปุน่ ใน
ปัจจุบันให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และมีสภาพบังคับใช้ได้อย่างแท้จริง โดยมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และเยียวยาความเสียหาย อันเกิดจากการละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคล ผู้ศึกษาพบว่า ประเทศไทยควรจะต้องมี
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้บังคับ โดยการผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. .... ซ่ึงมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของข้อมูลและควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละ
บุคคลไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่มีลักษณะเป็นกฎหมายกลางขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพให้ครอบคลุม ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้เป็นการเฉพาะสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้มี
ผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
คําสําคัญ    มาตรการทางกฏหมาย , การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

Abstract 
 
The legal issues relating to the law on privacy protection of Thailand involve Constitution of 

the Kingdom of Thailand B.E.2550, Section 35, and the protection of personal data under the 
Computer Crime Acts B.E.2550. In addition, a new draft of the amendment of Computer Crime Acts 
has already been concluded but the content of which is not clearly known if it would cover all 
significant issues and meet international standards globally recognized or not. Furthermore, such 
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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ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 
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พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 
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ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
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Legislative Assembly. Its subject matter relates to offering the protections for those who own data 
and regulating the use of personal data in order to prevent it from being infringed. In general, this 
piece of legislation intends to extend specific protection of rights on personal data.  
Keywords:  legal measures, personal data protection
 
บทนํา 

ปัญหากฎหมายคุ้มครองการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของไทยประกอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 35 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ
ปัจจุบันได้มีการร่างแก้ไขพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ทําการปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะกับเวลาและเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงยังมิได้มีการประกาศใช้แต่อย่างใดและยังไม่ทราบถึงเนื้อหาสาระในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะมี
ความครอบคลุมและมีมาตรฐานเทียบเท่ากับประเทศท่ีมีความเป็นสากลได้มากน้อยเพียงใดอีกท้ังพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ไม่สามารถยับย้ังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้อย่างเต็มรูปแบบหรือมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ผู้กระทําความผิดไม่เกรงกลัวต่อการละเมิดกฎหมายการดําเนินคดีต่อผู้กระทําความผิดได้
(คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,2558) อย่างเบ็ดเสร็จ ท้ังในแง่ของการสืบสวน พิสูจน์ทราบเพื่อหาพยานหลักฐาน
ในการกระทําความผิด การจับกุมดําเนินคดี มาตรการในการควบคุมการดําเนินงานของหน่วยงานที่กํากับดูแลให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเองมิให้กระทําการท่ีผิดกฎหมาย หรือ
การกระทําท่ีเป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ อีกท้ังจรรยาบรรณในวิชาชีพและไม่ตกเป็นเครื่องมือของ
ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองในการดําเนินการอันเป็นลักษณะคุกคามฝ่ายตรงกันข้าม  การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่ทําหน้าท่ีในการกํากับดูแลและตรวจสอบ มีคณะกรรมการ การอํานวยการ การประสานงานเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด การกําหนดบทลงโทษหรือความรุนแรงของการกระทําความผิดในลักษณะต่าง ๆ ท่ี 

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นที่เกรงกลัวของผู้ท่ีจะทําการละเมิดอีกท้ังหากมีการกระทําการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลไปแล้วผู้ถูกละเมิดสมควรท่ีจะต้องได้รับหรือมีมาตรการในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้ละเมิดได้อย่างสมควรและมี
ความเหมาะสมทําให้ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายทั่วไปท่ีให้ความคุ้มครองข้อมูลและสิทธิ
ส่วนบุคคลของประชาชน มาตรการทางกฎหมายของประเทศที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองข้อมูลและสิทธิส่วน
บุคคลในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (กิตติศักด์ิ จันเส 
2555)จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของประชาชนจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ของ
ประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใน
การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในด้านมาตรการการสืบค้นพยานหลักฐานในการกระทําความผิด มาตรการการจับกุมและการ
ดําเนินคดีผู้กระทํา ความครอบคลุมของกฎหมายในทุกฐานความผิด ความรุนแรงของบทลงโทษที่สมเหตุสมผลการ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น การควบคุมตรวจสอบหน่วยงานภาคเอกชน และที่สําคัญที่สุดคือการควบคุมมิให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐกลายเป็นผู้กระทําความผิดเสียเอง อีกทั้งจะเป็นการสง่เสริมให้ประเทศไทยได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ
จากนานาประเทศว่า มีบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นสากล และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศในด้าน
กระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการสากล ปัจจุบันได้ประกาศให้ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ณ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

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

 
 
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายกฎหมายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจากการใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหามาตรการทางกฎหมายกฎหมายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชาชนจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ 
  4.  เพื่อศึกษาแนวทางและนํามาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขมาตรการทางกฎหมายให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม
ออนไลน์มีมาตรกฎหมายมีประสิทธิภาพและทัดเทียมอารยประเทศเพิ่มขึ้น 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมาย เก่ียวกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว 

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งถูกบัญญัติไว้ในข้อตกลงนานาชาติเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนจํานวนมาก และเป็นหัวใจสําคัญของการปกป้องศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และเป็นพื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตย สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวยังส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิอ่ืน ๆ เช่น เสรีภาพในการแสดงออก การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร และการรวมตัวสมาคม สิทธิในความเป็นส่วนตัวตั้งอยู่บนหลักการท่ีว่า บุคคลควรมีพ้ืนที่เพื่อการพัฒนาตน
อย่างเป็นอิสระ เพื่อแลกเปลี่ยนและมีเสรีภาพ มี “ปริมณฑลส่วนตัว” ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดย
ปราศจากการแทรกแซงของรัฐโดยพลการและจากการรบกวนโดยบุคคลท่ีไม่ได้รับเชิญ กิจกรรมที่จํากัดสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัว เช่น การสอดแนมและการปิดกั้นเนื้อหา จะสมเหตุผล ก็ต่อเมื่อมันถูกประกาศเป็นกฎหมายอยู่แล้ว มี
ความจําเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อที่จะบรรลุเป้าประสงค์ท่ีชอบธรรม และเป็นไปตามสัดส่วนท่ีสมควรกับเป้าประสงค์ท่ี
ต้องการ 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ  
ข้อบังคับฉบับนี้ได้เรียกร้องให้มีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในแต่ละประเทศ เพื่อให้การคุ้มครอง

ประชาชนมากขึ้น สําหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวกับภาคเอกชน โดยเฉพาะในบริษัทเอกชนที่
ประกอบธุรกิจการค้า ต้องยึดหลักการท่ีเป็นสาระสําคัญดังนี้ 1) การรักษาคุณภาพของข้อมูล 2) มาตรการของการ
ประมวลผลข้อมูลท่ีชอบด้วยกฎหมาย 3) ข้อกําหนดในการประมวลผลข้อมูลชนิดพิเศษ เช่น ข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะ 
(sensitive data) 4) สิทธิในการได้รับแจ้งการเก็บข้อมูลต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล 5) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของ
ข้อมูล 6) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลของเจ้าของข้อมูล 7) การรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูล 8) 
การส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม  
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงจะทําการวิจัยโดยการศึกษาจากกฎหมาย 
ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย โดยจะศึกษาค้นคว้าจากตัวบทกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ท้ังที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมท้ังข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานจริงทั้งของหน่วยงานรัฐ และหน่วยงาน
เอกชนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ รวมท้ังจากการค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์วิจัย เพื่อให้ได้มา
ซ่ึงข้อสรุปและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Description and Analytical Method)  
 
ผลการวิจัย 

1. ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน 
   สิทธิความเป็นส่วนตัวนั้น ในปัจจุบันพบว่าบุคคลอาจถูกละเมิด เนื่องจากเอกชนมักจะมีการเก็บข้อมูลของ

ผู้บริโภคอยู่เสมอ เมื่อผู้บริโภคได้ทําการซ้ือสินค้าหรือบริการ แม้กระทั่งในโลก อินเทอร์เน็ตภาคเอกชนก็มักจะใช้เป็นพื้นที่
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

225

 
 
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายกฎหมายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจากการใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหามาตรการทางกฎหมายกฎหมายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชาชนจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ 
  4.  เพ่ือศึกษาแนวทางและนํามาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขมาตรการทางกฎหมายให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม
ออนไลน์มีมาตรกฎหมายมีประสิทธิภาพและทัดเทียมอารยประเทศเพิ่มขึ้น 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมาย เก่ียวกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว 

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งถูกบัญญัติไว้ในข้อตกลงนานาชาติเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนจํานวนมาก และเป็นหัวใจสําคัญของการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นพื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตย สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวยังส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิอ่ืน ๆ เช่น เสรีภาพในการแสดงออก การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร และการรวมตัวสมาคม สิทธิในความเป็นส่วนตัวตั้งอยู่บนหลักการท่ีว่า บุคคลควรมีพ้ืนที่เพื่อการพัฒนาตน
อย่างเป็นอิสระ เพ่ือแลกเปลี่ยนและมีเสรีภาพ มี “ปริมณฑลส่วนตัว” ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดย
ปราศจากการแทรกแซงของรัฐโดยพลการและจากการรบกวนโดยบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญ กิจกรรมที่จํากัดสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัว เช่น การสอดแนมและการปิดกั้นเนื้อหา จะสมเหตุผล ก็ต่อเมื่อมันถูกประกาศเป็นกฎหมายอยู่แล้ว มี
ความจําเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์ท่ีชอบธรรม และเป็นไปตามสัดส่วนท่ีสมควรกับเป้าประสงค์ท่ี
ต้องการ 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ  
ข้อบังคับฉบับนี้ได้เรียกร้องให้มีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในแต่ละประเทศ เพื่อให้การคุ้มครอง

ประชาชนมากขึ้น สําหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวกับภาคเอกชน โดยเฉพาะในบริษัทเอกชนที่
ประกอบธุรกิจการค้า ต้องยึดหลักการท่ีเป็นสาระสําคัญดังนี้ 1) การรักษาคุณภาพของข้อมูล 2) มาตรการของการ
ประมวลผลข้อมูลท่ีชอบด้วยกฎหมาย 3) ข้อกําหนดในการประมวลผลข้อมูลชนิดพิเศษ เช่น ข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะ 
(sensitive data) 4) สิทธิในการได้รับแจ้งการเก็บข้อมูลต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล 5) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของ
ข้อมูล 6) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลของเจ้าของข้อมูล 7) การรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูล 8) 
การส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม  
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงจะทําการวิจัยโดยการศึกษาจากกฎหมาย 
ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย โดยจะศึกษาค้นคว้าจากตัวบทกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ท้ังที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมท้ังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริงทั้งของหน่วยงานรัฐ และหน่วยงาน
เอกชนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ รวมท้ังจากการค้นคว้าจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์วิจัย เพื่อให้ได้มา
ซ่ึงข้อสรุปและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Description and Analytical Method)  
 
ผลการวิจัย 

1. ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน 
   สิทธิความเป็นส่วนตัวนั้น ในปัจจุบันพบว่าบุคคลอาจถูกละเมิด เนื่องจากเอกชนมักจะมีการเก็บข้อมูลของ

ผู้บริโภคอยู่เสมอ เมื่อผู้บริโภคได้ทําการซ้ือสินค้าหรือบริการ แม้กระทั่งในโลก อินเทอร์เน็ตภาคเอกชนก็มักจะใช้เป็นพื้นที่



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปของผู้บริโภคอยู่เสมอ ท้ังหมดเป็นไปโดยทั้งที่จะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ซ่ึงข้อมูลทั้งหมดถูกนําไปใช้
เป็นข้อมูลในการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค สร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อต่อยอดสินค้าและบริการของ
เอกชนเอง ปัญหาคือ ผู้บริโภคไม่มีสิทธิแม้กระทั่งตัดสินใจว่าจะให้ความยินยอมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้น ๆ มีสิทธิท่ี
จะควบคุมข้อมูลส่วนตัว 

   2. ปัญหาการถูกละเมิดด้านการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจากสถาบันการเงิน 
         ปัจจุบันลูกค้าของสถาบันการเงินประสบปัญหากรณีท่ีสถาบันการเงินนําข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบาง

ประเภท เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า ไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน เช่น ผู้ประกอบการบัตรเครดิต หรือผู้ประกอบการ
ประกันภัย เป็นเหตุให้ลูกค้าของสถาบันการเงินได้รับความเดือดร้อนรําคาญจากการเสนอขายสินค้าหรือบริการจากบริษัท
ดังกล่าว หรือในกรณีท่ีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากหรือการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารถูกเปิดเผยต่อ
สาธารณชน ซ่ึงอาจเป็นต้นเหตุในการก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้นับวันจะทวีความรุนแรงมาก
ย่ิงขึ้น ท้ังนี้ เหตุผลหนึ่งที่ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ปัญหาเหล่านี้ยังคงเกิดข้ึนในสังคม คือ การที่ไม่มีบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายบังคับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสถาบันการเงินนั่นเอง (คณาธิป ทองรวีวงศ์ 2555) 

3. ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเมื่อคนนั้นเป็นบุคคลสาธารณะ 
   สิทธิส่วนบุคคลของคนแต่ละคนก็มีไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสถานะของ บุคคลผู้นั้นในสังคมด้วย กล่าวคือ เมื่อ

บุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลสาธารณะ (Public Figure) สิทธิส่วนบุคคลของเขาก็จะลดน้อยถอยลง อาทิ ดารา ผู้ท่ีต้องการให้ชื่อ
ของตนติดปาก นักการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีขอบรัฐ เพราะเกี่ยวข้องกับการ บริหารประโยชน์ส่วนรวม โดยเราสามารถล่วงรู้
ข้อมูลในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณะได้ ในส่วนของด้านความเป็น ส่วนตัวยังถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลท่ีไม่ควรละเมิด ใน
ส่วนของที่มาของร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นการทั่วไป ทําให้มีการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมายยังครอบคลุมไม่ถึง เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
เพศ ความเป็นอยู่ส่วนตัวอันไม่พึงเปิดเผย ประวัติอาชญากรรม หรือกิจกรรมส่วนตัวอ่ืนๆที่ควร ปกปิดเป็นความลับ 
สําหรับประเทศไทยได้มีการร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกมาแล้วท้ังสิ้น 2 ฉบับ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลฉบับแรก ได้ผ่านการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และได้นําเข้าสู่สภานิติ สาระของร่าง
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับร่างโดยสพธอ. สามารถตั้งข้อสังเกตบางประการ อาทิ มาตรา 25 ห้ามมิให้เก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อใน ลัทธิศาสนาหรือปรัชญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบความรู้สึก ของผู้อ่ืนหรือประชาชน
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือบุคคล ท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่ ได้รับ
ยกเว้นตามมาตรา 23 (2) (3) หรือ (5 และกรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ลักษณะ ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล
อ่อนไหว ในอนุมาตรา 2 ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงไม่ควรเป็นอย่างย่ิงที่จะกําหนดเป็นข้อยกเว้นเพื่อเข้าถึงข้อมูล
อ่อนไหว เป็นต้น มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการใช้หรือ
เปิดเผย ตามวัตถุประสงค์หรือเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ท่ีมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลท่ีให้ไว้ก่อนหรือในขณะนั้น ในกรณีท่ีได้รับยกเว้นตามมาตรา 23                   
ผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จําเป็นต้องดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยข้อยกเว้นตามมาตรา 23 ท่ีผู้ควบคุมข้อมูลสามารถ
เก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลเพื่อทราบ อนุมาตรา 6 กรณีอ่ืนตามที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง แม้ว่ากฎหมายจําเป็นต้องเปิดช่องในการเพิ่มเติมข้อบัญญัติบางประการตาม อนุมาตรา 6 เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และการบังคับใช้จริง โดยที่ไม่ต้องยกร่างใหม่ แต่หากมีการกําหนดกฎกระทรวง เพิ่มเติมที่อาจมีลักษณะ
ของการจํากัดตัดสิทธิของประชาชนก็ถือเป็นสิ่งที่ไม่มีความเหมาะสม (ณกฤช เศวตนันทน์ 2558) ดังนั้นจึงไม่ควร มี
ข้อยกเว้น และหากว่ามีความต้องการในการแก้ไขเพิ่มเติม ควรมีการเสนอเพิ่มเติมโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจะ มี
ความเหมาะสมมากกว่า เป็นต้น 

 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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4. ปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
     ความรวดเร็วและความทันสมัยของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันได้ถูกนําไป

ช่วยในธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงธุรกิจประเภทธนาคาร สถาบันการเงิน ซ่ึงส่วนมากจะมีการเปิดให้บริการ
ธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) เนื่องจากการให้บริการออนไลน์ ทําให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการให้บริการของผู้
ประกอบธุรกิจได้มากย่ิงขึ้น และช่วยให้การดําเนินธุรกิจในขั้นตอนต่าง ๆ ทําได้โดยง่ายและมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น 
โดยทั่วไปผู้ประกอบธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า และเฝ้าติดตามพฤติกรรมใน
การใช้บริการของลูกค้าได้ ซ่ึงจัดเป็นการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยลูกค้าหรือผู้ใช้บริการอาจไม่
ทราบหรืออาจ ไม่ได้ให้ความยินยอมแก่การกระทําดังกล่าว หรือแม้จะมีการให้ความยินยอมแล้วก็อาจจะมีการนําข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้เกินขอบเขตที่ได้ให้ความยินยอมไว้ได้ อันเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้
ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมออนไลน์ จึงมีความจําเป็นต้องให้ความคุ้มครองความปลอดภัยในข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วย โดยวิธีการให้ความคุ้มครองที่ได้รับความนิยม ท่ีผู้ประกอบธุรกิจสามารถดําเนินการได้เอง ก็คือการจัดทํา
นโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน่ันเอง(เครือข่ายพลเมืองเน็ต 2556) 

5. ปัญหามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 
เมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ของ ประเทศไทย เปรียบเทียบกับมาตรการ

ทางกฎหมายในต่างประเทศ กล่าวคือ ตามมาตรการ ทางกฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) คือ Privacy and Electronic 
Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 และมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ออนไลน์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ The Consumer Privacy Bill of Rights จะเห็นได้ว่ามีประเด็น ดังนี้ (Eckler, M 
2011) 1)การบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นหลักประเด็นแรกจะเห็นได้ว่า
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ของประเทศไทยนั้น เป็นการ
บัญญัติการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลในฐานะเป็นกฎหมายกลางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่ว ๆ ไป โดยไม่ได้
จําแนก ประเภทของการจัดเก็บข้อมูล ซ่ึงต่างจากมาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศที่จะแยกประเภท ของการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ออกมาจากบทบัญญัติ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
ลักษณะอื่นอย่างชัดเจน อย่างเช่นตามมาตรการทางกฎหมาย ของสหภาพยุโรป (EU) คือ Privacy and Electronic 
Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 ท่ีบัญญัติถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
การติดต่อสื่อสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ และตาม The Consumer Privacy Bill of Rights ซ่ึงเป็นมาตรการหลัก ในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงนั่นทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับ
การคุ้มครองโดยมีหลักการที่ชัดเจนและครอบคลุมเฉพาะเรื่อง สําหรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
นั้นจะเห็นได้ว่าไม่ได้บัญญัติ แยกประเภทของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ออกมาจากการ
คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะอื่นๆ โดยรวมเข้าไว้เป็นกฎหมายกลางฉบับเดียว คือ ร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ย่อมส่งผลให้มาตรการทางกฎหมายที่จะนําไปใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลนั้นไม่สอดคล้องกับ
รูปแบบ ลักษณะ และวิธีการของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในการ ดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงแตกต่างไปจากการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในลักษณะอื่น และย่อมส่งผลไปถึงการกําหนดหน้าท่ีของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใน
การเก็บรวบรวมและ ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล 2)การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ประเด็นในเรื่องนี้นั้นเมื่อศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย จะพบว่าในบางมาตรา อย่างเช่น
มาตรา 23, มาตรา 25, มาตรา 26, มาตรา 28, มาตรา 30 และ มาตรา 31 ได้บัญญัติถึง “การได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
กับมาตรการ ทางกฎหมายในต่างประเทศดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่ามีการบัญญัติถึง การได้รับความยินยอม จากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้เช่นเดียวกัน แต่ได้บัญญัติไว้ในลักษณะของ “การได้รับ ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” 
ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงทําให้เห็นถึงปัญหาในการบังคับ ใช้กับกรณีของการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากเจ้าของข้อมูลนั้น หากเป็นการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเกิดข้ึนในระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะขอความยินยอม เป็นหนังสือจาก



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

228

 
 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร หรือหากเป็นการขอความยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้า เว็บเพจ จะถือ
ว่าเป็นการได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลหรือไม่ ซ่ึงยังเป็นปัญหาท่ีคลุมเครือและต้องมีการ
ตีความอยู่ 3) การแจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล ในประเด็นนี้นั้นจากการศึกษาจะพบว่าตาม
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในร่างมาตรา 16 ได้กําหนดถึงรายละเอียดท่ีต้องแจ้งให้แก่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลทราบก่อนหรือ ในขณะที่จะดําเนินการเก็บรวบรวม ซ่ึงรายละเอียดดังกล่าวประกอบไปด้วย 1) ชื่อ สถานที่ทํา
การ และสถานภาพของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลว่าเป็นบุคคลหรือ นิติบุคคล และเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเชิง
ธุรกิจหรือการพาณิชย์ ตามมาตรา 34 หรือไม่ 2) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้
ในมาตรา 18 3) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวมว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 23 หรือไม่ การ
กําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 41 รายละเอียดอ่ืน
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดทั้งนี้ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ Privacy and Electronic Communications 
(EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 และ The Consumer Privacy Bill of Rights จะพบว่ามาตรการ
ทางกฎหมายในต่างประเทศดังกล่าวนั้นมีประเด็นการแจ้งแก่เจ้าของข้อมูล ท่ีเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศไทย โดยได้กําหนดให้ผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลว่าข้อมูลส่วนบุคคล
อะไรบ้างที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องการเก็บรวบรวม รวมทั้งแจ้งถึงการแชร์ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลท่ีสามด้วยว่า
มีหรือไม่อย่างไร ซ่ึงหากพิจารณาตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็จะพบว่าไม่ได้มีการบัญญัติ ถึง
การแจ้งเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลท่ีสามด้วยว่ามีหรือไม่อย่างไร และในประเด็น เรื่องประเภทของของ
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวมนั้นตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในมาตรา 16 (3) ได้กล่าวถึง การแจ้งถึงประเภท
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมว่าเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 23 หรือไม่ ซ่ึงไม่ชัดเจนว่าหากมิใช่ข้อมูล
ส่วนบุคคลตามมาตรา 23 (ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว) แล้ว ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจําเป็นต้องแจ้งแก่เจ้าของข้อมูล
หรือ ไม่ว่าพวกเขาจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวอะไรของเจ้าของข้อมูลบ้าง 

6. การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีคุกกี้ (cookie) 
   การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีอย่างคุกกี้ (cookie) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลนั้น

เป็นปัญหาสําคัญที่ท่ัวโลกตระหนักถึงและให้ความสนใจ กฎหมายจึงมีบทบาทสําคัญ และมีความจําเป็นในการคุ้มครอง
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในการดําเนินธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
พบว่าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการทั่วไป ไม่ได้แยก
บทบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ต่างหาก อย่างในมาตรการทางกฎหมายของ
ต่างประเทศ จึงส่งผลถึงประสิทธิภาพในการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังไม่ชัดเจนและ
ครอบคลุมเพียงพอ ( ลัดดาวรรณ สุวรรณเวก 2555) 

7. ปัญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวออนไลน์ 
    สถานการณ์เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิและสิ่งยั่วยุบนโลกออนไลน์ว่าเทคโนโลยีในทุกวันนี้เติบโตแบบก้าว กระโดด

อย่างรวดเร็ว มีสิ่งย่ัวยุต่างๆเกิดขึ้นมากมายและได้กลายมาเป็นปัญหาสังคมมาโดยตลอด นอกจากนี้ ในลักษณะของความ
เป็นโลกออนไลน์เอง ก็ทําให้บุคคลลุ่มหลง มีโลกส่วนตัวเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันคนร้ายเองก็มองเห็น โอกาสจากการท่ีใช้
เวลาอยู่บนโลกออนไลน์ สามารถหลอกลวงจนเป็นเหยื่อได้ ในส่วนของสถานการณ์เนื้อหาที่ เป็นอันตรายบนโลกออนไลน์
ในต่างประเทศนั้น มีหลายกรณีท่ีนําไปสู่การฆา่ตัวตาย แนวทางการจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเนื้อหาที่เป็นอันตราย
ในโลกออนไลน์ ได้แก่ การสร้างภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โครงการสายด่วนขึ้นเพื่อรับ
แจ้งและให้ คําปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการใช้ข้อกฎหมายในการจัดการผู้ท่ีสร้างเนื้อหาที่เป็น
อันตราย นั้น ท้ังนี้ ในการทํางานเพื่อจัดการเนื้อหาที่เป็นอันตรายในโลกออนไลน์นั้น มีข้อจํากัดอยู่ หลายประการ ได้แก่ 
ข้อจํากัดด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเนื้อหาที่เป็นอันตรายในโลกออนไลน์ข้อจํากัดด้านขาดแคลน
งบประมาณ ข้อจํากัดด้านกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหา(ณัฐกร ธรรมใจ 2558) 

8. ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่มีมาตรการคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาจากการถูก
ละเมิดท้ังของรัฐและเอกชน 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

229

 
 

ปัจจุบันปัญหาการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมีอยู่เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ประโยชน์เปิดเผยหรือเผยแพร่จนทําให้เกิดความเสียหาย ประเทศไทยมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยบทบัญญัติของ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แต่เนื่องจากใช้บังคับเฉพาะในหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ไม่ครอบคลุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่อยู่ในภาคเอกชน ซ่ึงมีปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บไม่น้อยกว่าข้อมูลในภาครัฐ เช่น ข้อมูลในธนาคารพาณิชย์ 
ข้อมูลในโรงพยาบาลเอกชน ข้อมูลพนักงานลูกจ้างในบริษัท ห้างร้านเอกชนต่างๆ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสมาชิกกิจกรรมทาง
ธุรกิจ ข้อมูลของผู้สมัครเป็นสมาชิกบัตรและบริการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และลดช่องว่างของกฎหมายที่มีอยู่ จึงควรมีบทบัญญัติของกฎหมายที่มีลักษณะเป็นกฎหมายกลาง เพื่อ
ขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด สํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ศึกษาเตรียมการดําเนินงานเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน 
และยกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้ึนมา โดยร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมีสาระสําคัญ ดังนี้ (นิธาน์ พงศา
ปาน 2555) 

1. กําหนดให้มี “คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
       2. จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นสํานักงานในสังกัดของสํานักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งกาํหนดอํานาจหน้าท่ีของสํานักงาน 

3. กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การเก็บรวบรวม การ
ใช้และการเปิดเผย รวมทั้งการเก็บรักษา การแก้ไขและการโอนข้อมูลส่วนบุคคล  
       4. กําหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
       5. กําหนดความรับผิดทางแพ่ง และบทลงโทษทางอาญาสําหรับผู้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล  

นอกจากนี้โดยท่ีสื่อมวลชนมีความเกี่ยวพันกับกรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมาก แต่ก็มี บทบาทในการ
เสริมสร้างการเรียนรู้แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกัน ดังนั้น สื่อมวลชนจึงเป็น กลุ่มเป้าหมายสําคัญที่ควร
จะมีบทบาทสําคัญในการสร้างการเรียนรู้ในเรื่องนี้แก่สังคม สื่อมวลชนยังมีความ เหมาะสมที่จะมีบทบาทนําในส่วนของ
การเป็นตัวแทนประชาชนในการต่อสู้เพ่ือคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ ส่วนตัว หรือการใช้สิทธิในฐานะตัวแทนภาคประชา
สังคม และโดยเฉพาะบทบาทในการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย และการสร้างความเข้าใจเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิของประชาชน เพราะสื่อมวลชนมีกลไกท่ีจะทําหน้าท่ี “สื่อ” ต่อ “มวลชน” ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่าปัญหาจากการได้รับผลกระทบจากภาครัฐ หรือเอกชน คือส่วนในเรื่ององค์กรผู้มีอํานาจบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมายนั้น งานวิจัยเห็นว่า รูปแบบองค์กร อิสระมีความเหมาะสมกับการจัดต้ังองค์กรเพื่อคุ้มครองสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัว และโดยที่การคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลเป็นบริบทความสัมพันธ์ระหว่าง “รัฐ” กับ “ประชาชน” การใช้
อํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายของ องค์กร จะบรรลุเป้าหมายของการคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อ
องค์กรได้รับประกันความ เป็นอิสระจากระบบราชการทั้งฝ่ายบริหารและการเมือง 

9. ปัญหาองค์กรท่ีทําหน้าที่ควบคุม เป็นองค์กรท่ีเป็นอิสระหรือไม่ 
   ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดท่ี 9 ได้กําหนดหลักในเรื่องคณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ซ่ึงได้กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลไว้ อีกท้ังได้กําหนดคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการไว้โดยกําหนดคุณวุฒิไว้หลายสาขา ถือว่าเป็นการสร้างความเป็นอิสระในการดําเนินงานต่างๆของ
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือกรรมการแต่ละบุคคลสามารถดําเนินการต่างๆได้โดยไม่ต้องขึ้นต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง อีกท้ังกรรมการแต่ละบุคคลก็จะมีความชํานาญในแต่ละสาขาที่ตนเองมีความชํานาญ ทําให้คณะกรรมการมี
ความสามารถในการดําเนินการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการดําเนินงานในทุกสาขา ท้ังสาขาวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี ทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ รวมถึงสาขาทางสังคมอย่างนิติศาสตร์ด้วย (กิตติพันธุ์                   
เกียรติสุนทร, 2537) 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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           ดังนั้นการกําหนดคุณวุฒิของกรรมการหลายสาขานั้นก็จะช่วยให้การดําเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง
กรรมการก็มิได้ขึ้นตรงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งทําให้การปฏิบัติตามหน้าท่ีเป็นอิสระและมีความเป็นกลาง ทําให้การ
ดําเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศชาต ิ

10. ปัญหาการเปิดเผยข้อมูลและข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูล          
                     ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดที่ 6 ได้กําหนดหลักการเปิดเผยข้อมูล
ท่ัวไปและเฉพาะเจาะจงไว้ โดยหลักแล้วจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่มีการประมวลผลข้อมูลได้เลย หากปราศจากความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้ง ซ่ึงหมายความว่าสามารถเปิดเผยข้อมูลท่ีมีการประมวลผลข้อมูลได้เพียงแต่เฉพาะ
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล  ซ่ึงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้บัญญัติให้ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพียงแต่แจ้งโดยชัดแจ้งก็เพียงพอที่จะเปิดเผยข้อมูลได้แล้วถือว่าเป็นประเด็นที่จะนํามาพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ซึ่งการได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งนั้น หากพิจารณาแล้ว
การไม่ได้รับความยิมยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจะทําให้การพิสูจน์การละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้างลําบาก อัน
เนื่องจากขาดหลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ความผิด เพราะหากมีการให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร 
เอกสารให้ความยินยอมดังกล่าวจะกลายเป็นพยานเอกสารซึ่งเป็นพยานที่มีน้ําหนักมากในการพิจารณาคดี(กระทรวง
ยุติธรรม, 2559) 
               อย่างไรก็ตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นที่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการ
ประมวลผลโดยทั่วไปและโดยเฉพาะเจาะจงได้ โดยกําหนดข้อยกเว้นไว้ 9 ประการด้วยกัน โดยประเด็นที่น่าสนใจคือการ
เปิดเผยในขอบเขตของวิชาชีพหนังสือพิมพ์หรือการเขียนข่าวสื่อสารมวลชนโดยไม่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
เสรีภาพของสิ่งพิมพ์ ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องกําหนดข้อยกเว้นให้กับสื่อมวลชน เนื่องจากสื่อมวลชนมีหน้าท่ีพิทักษ์
ผลประโยชน์ของประชาชาน โดยจะพิทักษณ์อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นจําเป็นจะต้องอาศัยการเปิดเผยหรือการไหล่ผ่าน
ของข้อมูลส่วนบุคคล  ดังนั้นจําเป็นจําต้องบัญญัติข้อยกเว้นเพื่อที่จะให้การปฏิบัติหน้าท่ีของสื่อมวลชนไม่เป็นอุปสรรค
จากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการยกเว้นให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก็มิได้อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลได้
อย่างไม่จํากัดเพราะมีการกําหนดไว้ในมาตรา 26 เช่นกันว่า การเปิดเผยดังกล่าวต้องไม่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายว่า
ด้วยเสรีภาพของสิ่งพิมพ์ หรือกระทบต่อการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือประโยชน์สาธารณะด้วยเช่นกัน   

          
สรุปและอภิปรายผล 

1. ในอดีตท่ีผ่านมา ความพยายามจัดการประเด็นอินเทอร์เน็ตกับสังคมโดยมากมักเป็นการออกมาตรการหรือ 
นโยบายจากการปรึกษาหารือภายในกลุ่มประเด็น ซ่ึงในทางหนึ่งมีข้อดีเพราะผู้เข้าร่วมหารือมีความเข้าใจในประเด็น 
ดังกล่าว แต่ในอีกทางหนึ่งก็ทําให้ขาดมุมมองจากกลุ่มประเด็นที่อาจดูไม่เกี่ยวข้องกัน แต่อาจได้รับผลจากการดําเนิน 
นโยบายเช่นกัน ความซับซ้อนในการออกแบบและดําเนินนโยบายอินเทอร์เน็ตกับสังคมดงักล่าว นํามาสู่ความริเริ่มใน การ
จัดเวทีว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Governance Forum (IGF) ทั้งในระดับสากลระดับ ภูมิภาค และ
ระดับประเทศในหลายประเทศ ซึ่งพยายามจะนํากลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายอินเทอร์เน็ตในหลากหลาย ประเด็น 
หลากหลายระดับ มาร่วมหารือกันในประเด็นที่สําคัญต่างๆ อาทิ ความเป็นกลางของเครือข่าย (Net Neutrality) การ
ละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากการสอดส่องการสื่อสารเป็นวงกว้าง การส่งเสริมการค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบมือถือ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่องานด้านมนุษยธรรม เป็นต้น ซ่ึงเมื่อการหารือเสร็จสิ้นแล้ว ข้อเสนอที่ได้จากเวที
ดังกล่าว จะถูกรวบรวมผ่านหน่วยงานเจ้าของประเด็นเพื่อส่งต่อไปยังกลไกที่เกี่ยวข้องหรือเวที ท่ีระดับสูงขึ้น อันจะทําให้
การออกแบบนําเสนอนโยบายมีความรอบด้านและแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผลมากขึ้น โดยเวที IGF ในระดับสากลจะจัดข้ึน
ปีละครั้ง และมีสหประชาชาติเป็นผู้สนับสนุน 

2. จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) ตาม Privacy and Electronic 
Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 พบว่ามาตรการ ดังกล่าวครอบคลุมถึงการใช้
คุกกี้และเทคโนโลยีอ่ืนที่คล้ายกันสําหรับเก็บข้อมูล และการเข้าถึง ข้อมูลท่ีถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ อย่างเช่น 
คอมพิวเตอร์หรือมือถือ ข้อบังคับในเรื่องนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต แม้ว่า

 
 
ข้อมูลที่ถูกเก็บไป จะไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้ นี่ไม่ใช่ข้อบังคับท่ีออกแบบมาเพื่อจํากัดการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว แต่ใช้
สําหรับป้องกันไม่ให้มีการเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และป้องกันไม่ให้นําข้อมูลนั้น มาใช้ โดยท่ีผู้ใช้ไม่อนุญาตและ
ไม่ยินยอม16 ตาม Directive มีบทบัญญัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อ สื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสําคัญ ดังนี้ ใน Directive ตามข้อ 5 ได้มีการบัญญัติถึงความปลอดภัยของบริการติดต่อสื่อสาร ทาง
อิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ โดยกําหนดให้ผู้ให้บริการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ (“ผู้ให้บริการ”) จะต้องมี
มาตรการทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อที่จะปกป้อง ความปลอดภัยของบริการนั้น ซ่ึงมาตรการดังกล่าวท่ีอ้าง
ถึงนั้น อย่างน้อยที่สุดต้อง 1) ทําให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงได้เพียงโดยบุคคลท่ีได้รับอนุญาตด้วย 
วัตถุประสงค์ท่ีได้รับอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  2) ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกเก็บหรือส่งผ่านจากความเสียหายโดย
ไม่ได้ตั้งใจหรือ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การสูญหาย หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้ตั้งใจ และการเก็บข้อมูล โดย
ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การดําเนินการ, การเข้าถึง หรือการเปิดเผย  และ 3) ทําให้แน่ใจถึงการนํา
นโยบายความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการของข้อมูลส่วนบุคคล ไปปฏิบัติใช้ให้เกิดผล (Debussere, F 2005) 

3. เมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ของ ประเทศไทย เปรียบเทียบกับ
มาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศ กล่าวคือ ตามมาตรการ ทางกฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) คือ Privacy and 
Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 และมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลออนไลน์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ The Consumer Privacy Bill of Rights จะเห็นได้ว่ามีประเด็น ให้นํามา
วิเคราะห์อยู่ 5 ประเด็น ดังนี้ 8.1) การบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นหลัก
ประเด็นแรกจะเห็นได้ว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ของ
ประเทศไทยนั้น เป็นการบัญญัติการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลในฐานะเป็นกฎหมายกลางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ัวๆ ไป โดยไม่ได้จําแนก ประเภทของการจัดเก็บข้อมูล ซ่ึงต่างจากมาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศที่จะแยก
ประเภท ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ออกมาจากบทบัญญัติ ในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะอื่นอย่างชัดเจน อย่างเช่นตามมาตรการทางกฎหมาย ของสหภาพยุโรป (EU) คือ Privacy 
and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 ที่บัญญัติถึงการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อสื่อสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ และตาม The Consumer Privacy Bill of Rights ซ่ึงเป็น
มาตรการหลัก ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงนั่นทําให้ข้อมูลส่วนบุคคล บน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการคุ้มครองโดยมีหลักการที่ชัดเจนและครอบคลุมเฉพาะเรื่อง สําหรับกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ได้บัญญัติ แยกประเภทของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ออกมาจากการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะอื่นๆ โดยรวมเข้าไว้เป็นกฎหมายกลางฉบับเดียว คือ 
ร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน ย่อมส่งผลให้มาตรการทางกฎหมายที่จะนําไปใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลนั้นไม่สอดคล้องกับรูปแบบ ลักษณะ และวิธีการของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในการ ดําเนินธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงแตกต่างไปจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในลักษณะ อ่ืน และย่อมส่งผลไปถึงการกําหนด
หน้าท่ีของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวมและ ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล 8.2) การให้ความยินยอมในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประเด็นในเรื่องนี้นั้นเมื่อศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของไทย จะพบว่าในบางมาตรา อย่างเช่นมาตรา 23, มาตรา 25, มาตรา 26, มาตรา 28, มาตรา 30 และ มาตรา 
31 ได้บัญญัติถึง “การได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรการ ทางกฎหมายในต่างประเทศดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่ามีการ
บัญญัติถึง การได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้เช่นเดียวกัน แต่ได้บัญญัติไว้ในลักษณะของ “การได้รับ 
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงทําให้เห็นถึงปัญหาในการบังคับ ใช้กับกรณีของการ
ดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากเจ้าของข้อมูลนั้น หากเป็นการดําเนิน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเกิดข้ึนในระบบคอมพิวเตอร์ หรือการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลจะขอความยินยอม เป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร หรือหากเป็นการขอความยินยอมจาก
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ข้อมูลท่ีถูกเก็บไป จะไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้ นี่ไม่ใช่ข้อบังคับท่ีออกแบบมาเพื่อจํากัดการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว แต่ใช้
สําหรับป้องกันไม่ให้มีการเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และป้องกันไม่ให้นําข้อมูลนั้น มาใช้ โดยท่ีผู้ใช้ไม่อนุญาตและ
ไม่ยินยอม16 ตาม Directive มีบทบัญญัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อ สื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสําคัญ ดังนี้ ใน Directive ตามข้อ 5 ได้มีการบัญญัติถึงความปลอดภัยของบริการติดต่อสื่อสาร ทาง
อิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ โดยกําหนดให้ผู้ให้บริการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ (“ผู้ให้บริการ”) จะต้องมี
มาตรการทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อที่จะปกป้อง ความปลอดภัยของบริการนั้น ซ่ึงมาตรการดังกล่าวท่ีอ้าง
ถึงนั้น อย่างน้อยที่สุดต้อง 1) ทําให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงได้เพียงโดยบุคคลท่ีได้รับอนุญาตด้วย 
วัตถุประสงค์ท่ีได้รับอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  2) ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกเก็บหรือส่งผ่านจากความเสียหายโดย
ไม่ได้ตั้งใจหรือ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การสูญหาย หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้ตั้งใจ และการเก็บข้อมูล โดย
ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การดําเนินการ, การเข้าถึง หรือการเปิดเผย  และ 3) ทําให้แน่ใจถึงการนํา
นโยบายความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการของข้อมูลส่วนบุคคล ไปปฏิบัติใช้ให้เกิดผล (Debussere, F 2005) 

3. เมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ของ ประเทศไทย เปรียบเทียบกับ
มาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศ กล่าวคือ ตามมาตรการ ทางกฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) คือ Privacy and 
Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 และมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลออนไลน์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ The Consumer Privacy Bill of Rights จะเห็นได้ว่ามีประเด็น ให้นํามา
วิเคราะห์อยู่ 5 ประเด็น ดังนี้ 8.1) การบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นหลัก
ประเด็นแรกจะเห็นได้ว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ของ
ประเทศไทยนั้น เป็นการบัญญัติการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลในฐานะเป็นกฎหมายกลางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ัวๆ ไป โดยไม่ได้จําแนก ประเภทของการจัดเก็บข้อมูล ซ่ึงต่างจากมาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศที่จะแยก
ประเภท ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ออกมาจากบทบัญญัติ ในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะอื่นอย่างชัดเจน อย่างเช่นตามมาตรการทางกฎหมาย ของสหภาพยุโรป (EU) คือ Privacy 
and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 ที่บัญญัติถึงการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อสื่อสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ และตาม The Consumer Privacy Bill of Rights ซ่ึงเป็น
มาตรการหลัก ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงนั่นทําให้ข้อมูลส่วนบุคคล บน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการคุ้มครองโดยมีหลักการที่ชัดเจนและครอบคลุมเฉพาะเรื่อง สําหรับกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ได้บัญญัติ แยกประเภทของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ออกมาจากการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะอื่นๆ โดยรวมเข้าไว้เป็นกฎหมายกลางฉบับเดียว คือ 
ร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน ย่อมส่งผลให้มาตรการทางกฎหมายที่จะนําไปใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลนั้นไม่สอดคล้องกับรูปแบบ ลักษณะ และวิธีการของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในการ ดําเนินธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงแตกต่างไปจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกจัดเก็บในลักษณะ อ่ืน และย่อมส่งผลไปถึงการกําหนด
หน้าท่ีของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวมและ ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล 8.2) การให้ความยินยอมในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประเด็นในเรื่องนี้นั้นเมื่อศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของไทย จะพบว่าในบางมาตรา อย่างเช่นมาตรา 23, มาตรา 25, มาตรา 26, มาตรา 28, มาตรา 30 และ มาตรา 
31 ได้บัญญัติถึง “การได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรการ ทางกฎหมายในต่างประเทศดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่ามีการ
บัญญัติถึง การได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้เช่นเดียวกัน แต่ได้บัญญัติไว้ในลักษณะของ “การได้รับ 
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงทําให้เห็นถึงปัญหาในการบังคับ ใช้กับกรณีของการ
ดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากเจ้าของข้อมูลนั้น หากเป็นการดําเนิน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเกิดข้ึนในระบบคอมพิวเตอร์ หรือการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลจะขอความยินยอม เป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร หรือหากเป็นการขอความยินยอมจาก
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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เจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้าเว็บเพจ จะถือว่าเป็นการได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล
หรือไม่ ซ่ึงยังเป็นปัญหาที่คลุมเครือและต้องมีการตีความอยู่ (O’Donnell, M,2011) 

ผู้วิจัยสรุปถึงความสําคัญและความจําเป็นทางกฎหมายเพื่อหาแนวทางให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
ของประชาชน ท้ังระดับประเทศหรือ องค์การระหว่างประเทศ โดยการตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ
ในประเทศ อเมริกา ญี่ปุ่น ท่ีมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเยียวยาความเสียหาย อันเกิดจากการละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจําเป็น ท่ีจะต้องตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของประชาชนในประเทศด้วยเช่นกัน ท้ังนี้ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ใน ความครอบครองของเอกชนขึ้นบังคับใช้เป็นการเฉพาะ ทําให้ไม่มีหลักประกันในการคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลการจัดส่งข้อมูลข่าวสารในยุคท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
รวมท้ังเพื่อเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายที่มีอยู่จึงมีความจําเป็น ท่ีประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้บังคับ โดยการผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ซ่ึงมีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เป็น เจ้าของข้อมูลและควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและ
เป็นบทบัญญัติ ของกฎหมายที่มีลักษณะเป็นกฎหมายกลางขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ครอบคลุม 
ข้อมูลส่วนบุคคลท้ังหมดไว้เป็นการเฉพาะสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือให้มีผล บังคับใช้เป็นกฎหมาย 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

1. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ สํานักงานเคารพและให้ความสําคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วน
บุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสํานักงานตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน หรือบริการอื่นใดของสํานักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมมีความประสงค์ท่ีจะได้รับ
ความม่ันคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของสํานักงาน  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สํานักงานได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตร
ประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซ่ึงสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนําไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดําเนินงานของสํานักงานเท่านั้น และ
สํานักงานจะดําเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนําข้อมูลส่วน
บุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน 

3. เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบุคคลในเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ และ
ป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดจากการใช้โดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ การประมวลผล การใช้ประโยชน์ และการ
เปิดเผยหรือส่งต่อ (collect-process-use-disclosure/transfer) จึงควรต้องมีการกําหนดมาตรการการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 
       4. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการตระหนักรู้ของสาธารณะในเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว 
โดยเฉพาะภาครัฐและภาคผู้ประกอบการที่มีการดําเนินการเกี่ยวข้องกับข้อมูลของประชาชนโดยตรง  
       5. เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อผู้ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทุกฝ่ายท้ังภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสํานึกและความตระหนักรู้ในสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
ประชาชน ซ่ึงมีความเหมาะสมที่จะดําเนินการควบคู่กันไปกับการรอผลของกระบวนการนิติบัญญัติ  
       6. ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจนว่าจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์การเก็บ ประเภทบุคคลหรือ
องค์กรท่ีข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการเปิดเผย ต้องแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลและมาตรการท่ีจะใช้ในการจํากัดการใช้ 
การเปิดเผย การเข้าถึง และการแก้ไข ท้ังนี้ต้องแจ้งก่อนหรือในขณะที่เก็บ หรือเร็วท่ีสุดหลังการจัดเก็บ  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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โมเดลในการตัดสินใจคดัเลือกผู้รับเหมาตกแต่งภายในสาขาของธุรกิจจํานําสินเชื่อทะเบียนรถ 
Model of Decision in Contractor Selection for Interior Design of Auto – For – 

Cash Loan Business Branches 
วิวัฒน์ ศรีปิ่นแก้ว, ปัญญพัฒน์ โชติกะ, ณัฐพล เต็มธนานุรักษ์, ศรีศักดิ์ เย็นมะโนช, ปกาศิต ฮงทอง  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วิทยาเขตอุเทนถวาย  

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยคร้ังนี้เพื่อการศึกษาโมเดลในการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาตกแต่งภายในสาขาของธุรกิจจํานําสินเชื่อ
ทะเบียนรถ โดยศึกษาจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนงานขยายสาขาและปรับปรุงสาขาจํานวน 50 คน ภายในบริษัท (เขต
ภูมิภาค) ซ่ึงในวิธีการสุ่มแบบเจาะจงในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Excel ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ในการคัดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายในสาขาด้านการบริหารโครงการสูงสุด (Mean=7.98 S.D.= 0.96 ) รองลงมาคือปัจจัย
ด้านเครื่องมือในการทํางาน (Mean = 7.93 S.D.=0.98) และปัจจัยด้านสถานะทางการเงิน (Mean=7.80 S.D.=0.88) 
ซ่ึงจากการวิเคราะห์คุณภาพในการให้บริการของผู้รับเหมาขณะเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขาระดับมากท่ีสุด (Mean= 
8.18 S.D.=0.76) ซ่ึงจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการคัดเลือกผู้รับเหมากับคุณภาพในการให้บริการของ
ผู้รับเหมา ซ่ึงคุณภาพในการให้บริการของผู้รับเหมาดังสมการ คุณภาพในการให้บริการของผู้รับเหมา = 16.184 – 0.116 
(สถานะทางการเงิน) – 0.142 (องค์กรภายในของผู้รับเหมา) + 0.128 (ทรัพยากรบุคคลของผู้รับเหมาภายในบริษัท) – 0.879 
(เครื่องมือในการทํางาน) ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ R เท่ากับ 0.6569 ผลการศึกษาที่ได้สามารถนํามาประกอบในการ
คัดเลือกผู้รับเหมาต้ังแต่คุณสมบัติเบื้องต้น ความสามารถในการทํางานตามเวลาและคุณภาพตามเวลาในการขยายและ
ปรับปรุงสาขาของบริษัทต่อไป 
คําสําคัญ: การการตัดสินใจ, คุณภาพโมเดล, ธุรกิจจํานําสินเชื่อทะเบียนรถ    

 

ABSTRACT 

 The research aims to study a decision model to select interior design contractor in a division of 
car loan business. This work is involved with creating plan to extend and improve the 50 persons for 
various branches in provincial part. Specified random method is used to collect data analyzed by excel 
program. It is found that the most significant factor to selector contractor is a part of project management 
 (Mean = 7.98, SD = 0.96). The next significance is a part of working tools (Mean = 7.93, SD = 0.98) and the 
last significance is financial part (Mean = 7.80, SD = 0.88). From analyzing, it is found that service quality of 
contractor yields the highest operating the project (Mean = 8.18, SD = 0.76). From determining the 
relation between factors in selecting contractor and service quality of contractor, it can be expressed as 
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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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PROCEEDINGS 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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บทนํา 
ในการทําธุรกิจการให้บริการจํานําสินเชื่อทะเบียนรถแก่ประชาชนมีการแข่งขันกันในการให้บริการลูกค้าสูงมาก จาก

จํานวนปริมาณของสาขาที่เพิ่มขึ้น สาขาของบริษัทรายใหญ่ท่ีเป็นบริษัทมหาชน เช่น บริษัทเมืองไทยลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) มี
สาขาอยู่ท่ัวประเทศ 1200 สาขา, บริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) 1100 สาขา, บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ ใน
นามสมหวังเงินสั่งได้ 400 สาขา, บริษัทในเครือธนาคารกรุงศรี ในนามบริษัท เงินติดล้อ จํากัด  และบริษัทให้บริการสินเชื่อ
ท้องถิ่นในทุกจังหวัด เช่น ในทางภาคเหนือมีบริษัทนิ่มซ่ีเส็ง ลิสซ่ิง จํากัด ทางภาคใต้มีบริษัทกระบี่รวมทุน จํากัด เพราะยอด
การปล่อยสินเชื่อบริษัทจํานําทะเบียนรถรวมกัน มากกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี ทําให้ทุกบริษัทท่ีทําธุรกิจปล่อยสินเชื่อจํานํา
ทะเบียนรถเร่งการเปิดสาขาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการทั่วประเทศไทย 

บริษัทบางแห่งมีแผนงานการบริหารขยายการเปิดสาขาและปรับปรุงสาขา ทําให้ต้องมีการคัดเลือกผู้รับเหมางาน
ตกแต่งภายในสาขาเข้ามาตกแต่งภายในอาคารพาณิชย์รูปแบบต่างๆ โดยมีสภาพอาคารที่แตกต่างกันไปตามทําเลที่ตั้งของ
อาคาร ท่ีมีท้ังอาคารพาณิชย์สร้างใหม่และที่ใช้งานมาก่อนหน้านี้แล้ว ท่ีทางบริษัทเช่าจากเจ้าของอาคาร โดยงานตกแต่ง
ภายในสาขาที่ทางผู้รับเหมาจะต้องดําเนินการทั้งหมด ได้แก่ งานตกแต่งภายในสาขา, งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร, งาน
ระบบปรับอากาศและงานระบบรักษาความปลอดภัยภายในระยะเวลา 30 วันสําหรับสาขาใหม่และ 45 วันสําหรับสาขาปรับปรุง
ภายในสาขา ขั้นตอนในการคัดเลือกผู้รับเหมามีความสําคัญท่ีจะทําให้ทางบริษัทสามารถดําเนินการเปิดสาขาทําธุรกิจนําบริษัท
คู่แข่ง บางประเภทธุรกิจมีการวางแผนงานในการเลือกทําเลท่ีตั้งสาขาเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัว เช่น 
อุตสาหกรรมค้าไม้และวัสดุก่อสร้างของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความสําคัญกับปัจจัยต้นทุนเป็นอันดับแรก ปัจจัยท่ีดิน ปัจจัย
การขนส่ง ปัจจัยตลาด และปัจจัยสังคมและชุมชน และปัจจัยทําความพร้อมของทําเลที่ตั้ง ในการให้น้ําหนักความสําคัญที่ผู้
ตัดสินใจในทางเลือก (จุฑามาศ อินทร์แก้ว, 2556) ขั้นตอนในการคัดเลือกผู้รับเหมาตกแต่งภายในที่มีคุณสมบัติในด้านต่างๆ 
ตามที่บริษัทต้ังไว้จะทําให้ทางบริษัทสามารถขยายสาขาและปรับปรุงสาขาได้ตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละปี ในการคัดเลือก
ผู้รับเหมาเข้ามาทํางานตกแต่งภายในสาขาจะใช้ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับเหมามาศึกษา โดยผ่านกระบวนการวิธีวิจัยท่ีใช้ในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายในสาขา ตามที่บริษัทกําหนดไว้เท่านั้น 

ดังนั้นความต้องการในการขยายสาขาและปรับปรุงสาขาของบริษัททําให้ผู้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยและการ
คัดเลือกผู้รับเหมาตกแต่งภายในสาขา เพื่อนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาใช้ในการคัดเลือกผู้รับเหมาตั้งแต่คุณสมบัติเบื้องต้น
ของผู้รับเหมา ความสามารถในการทํางานตามเวลาที่กําหนด คุณภาพของงานตามเวลาที่กําหนด เพื่อการแก้ไขปัญหาในการ
ทํางานของบริษัท และเพื่อให้ตรงความต้องการในการขยายสาขาและปรับปรุงสาขาของบริษทัต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อการศึกษาปัจจัยในการคัดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน ของสาขาธุรกิจจํานําสินเชื่อทะเบียนรถ 
  2. เพื่อศึกษาโมเดลการตัดสินใจและคุณภาพการให้บริการของผู้รับเหมางานตกแต่งภายในของสาขาธุรกิจจํานํา
สินเชื่อทะเบียนรถ 
  
ระเบียบวิธีวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนงานขยายสาขาและงานปรับปรุงสาขาใน
ด้านต่างๆจํานวน 50 คนภายในบริษัท เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้
กระบวนการตัดสินใจเชิงลําดับชั้น (AHP) เป็นกระบวนการตัดสินใจระดับชั้นโดยการให้ค่าน้ําหนักความสําคัญของแต่ละปัจจัย
ท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนกันของเหตุผลให้มีความเข้าใจง่ายข้ึนตามโครงสร้างของ AHP ซ่ึงมีเป้าหมาย เกณฑ์
หลัก เกณฑ์รอง และทางเลือกให้ออกมาเป็นรูปแบบท่ีมีขั้นตอนตามลําดับชั้นของเหตุผลโดยสามารถทําให้มองเห็นได้ง่ายข้ึน
เมื่อมีการแบ่งตามโครงสร้างของ AHP  (วิฑูรย์ ตันศิริคงคล, 2557) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
(2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายในสาขา 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 ใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ใช้โปรแกรม EXCEL 2010 ในการหาค่า 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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Multiple Regression ระหว่างโมเดลการตัดสินใจและคุณภาพในการให้บริการ จากงานวิจัยท่ีผ่านมาในการตัดสินใจคัดเลือก
ใช้ผู้รับเหมาหลักสําหรับโครงการก่อสร้างในโพ้นทะเลในประเทศไทย ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้รับเหมา
หลักในภาพรวมมีความสําคัญมากถึงมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยพบว่าด้านเทคนิคการจัดการและการควบคุม
โครงการมีความสําคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านประสบการณ์ในการทํางานและด้านองค์กรของบริษัทในหน่วยงานมี
ความสําคัญมากถึงมากท่ีสุด และด้านเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านสถานะทางการเงินของผู้รับเหมาและด้านทรัพยากร
บุคคลมีความสําคัญมากตามลําดับเม่ือพิจารณาตามเงื่อนไขของเวลาโดยแบ่งเป็นก่อนการรับบริการขณะรับบริการและ
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการพบว่าการบริการหรือความรับผิดชอบของผู้รับเหมาหลังเสร็จสิ้นโครงการมีความสําคัญมากถึงมาก
ท่ีสุดรองลงมา ได้แก่ ขณะรับบริการและก่อนการรับบริการมีความสําคัญมากถึงมากท่ีสุด (เสวก ประทุมเมศ, 2556) อย่างไรก็
ตามปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความล่าช้าของโครงการ เช่น ในงานก่อสร้างของโครงการติดตั้งระบบประตูเป็นผลมาจากปัจจัย
หลายปัจจัยในการสํารวจใช้วิธี Analytic Hierarchy Process ของโครงการทั้งภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้แก่ปัจจัย
ด้านคน ปัจจัยทางด้านวัสดุ ปัจจัยทางด้านเครื่องจักร ปัจจัยทางด้านการเงิน ปัจจัยทางด้านการบริหารและปัจจัยสภาพภูมิ
ประเทศ ซ่ึงปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบรุนแรงมากที่สุดท่ีทําให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างของทั้งโครงการ ได้แก่ ด้านการเงิน 
ด้านการบริหาร และด้านสภาพภูมิประเทศ ตามลําดับ ปัจจัยรองที่ส่งผลกระทบคือ การขาดสภาพคล่องของการหมุนเวียนเงิน
ของบริษัทรับเหมาภายในโครงการ การย้ายการทํางานของระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบใยแก้วนําแสงมายังตู้
ทํางานชั่วคราวทําได้ยากเนื่องจากสถานีและด่านตรวจสอบมีการทํางานตลอด 24 ชั่วโมงไม่สามารถทําการย้ายได้ในครั้งเดียว
ได้ของสถานที่ท่ีทําการปรับปรุงใหม่ การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่ได้เงินล่าช้าของโครงการตามลําดับ (ภูชิต โพนทัน, 2555) 

 
ผลการศึกษาวิจัย 
 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนงานขยายสาขาและงานปรับปรุงสาขาในด้านต่างๆ ในส่วนภูมิภาค
แสดงดังตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58 
มีอายุ 31 -40 ปี ร้อยละ 54 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 80 มีประสบการณ์ในการทํางานในบริษัทธุรกิจจํานําสินเชื่อ
ทะเบียนรถ  1-5 ปี ร้อยละ 58 มีประสบการณ์ในการคัดเลือกผู้รับเหมาในการตกแต่งภายในและปรับปรุงสาขาน้อยกว่า 100 
สาขา ร้อยละ 50 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนงานขยายสาขาและงานปรับปรุงสาขาฝ่ายบัญชีและฝ่ายสนับสนุน
และการสื่อสารสาขาร้อยละ 16 ตามลําดับ 
 

 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
ชาย 29 58 
หญิง 21 42 
รวม 50 100 
2.อายุ 
21 – 30 ปี 12 24 
31 – 40 ปี 27 54 
41 – 50 ปี 11 22 
51 – 60 ปีขึ้นไป - - 
รวม 50 100 
3.ระดับการศึกษา 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 1 2 
ปริญญาตรี 40 80 
ปริญญาโท 9 18 
ปริญญาเอก - - 
รวม 50 100 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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Multiple Regression ระหว่างโมเดลการตัดสินใจและคุณภาพในการให้บริการ จากงานวิจัยท่ีผ่านมาในการตัดสินใจคัดเลือก
ใช้ผู้รับเหมาหลักสําหรับโครงการก่อสร้างในโพ้นทะเลในประเทศไทย ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้รับเหมา
หลักในภาพรวมมีความสําคัญมากถึงมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยพบว่าด้านเทคนิคการจัดการและการควบคุม
โครงการมีความสําคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านประสบการณ์ในการทํางานและด้านองค์กรของบริษัทในหน่วยงานมี
ความสําคัญมากถึงมากท่ีสุด และด้านเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านสถานะทางการเงินของผู้รับเหมาและด้านทรัพยากร
บุคคลมีความสําคัญมากตามลําดับเม่ือพิจารณาตามเงื่อนไขของเวลาโดยแบ่งเป็นก่อนการรับบริการขณะรับบริการและ
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการพบว่าการบริการหรือความรับผิดชอบของผู้รับเหมาหลังเสร็จสิ้นโครงการมีความสําคัญมากถึงมาก
ท่ีสุดรองลงมา ได้แก่ ขณะรับบริการและก่อนการรับบริการมีความสําคัญมากถึงมากท่ีสุด (เสวก ประทุมเมศ, 2556) อย่างไรก็
ตามปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความล่าช้าของโครงการ เช่น ในงานก่อสร้างของโครงการติดตั้งระบบประตูเป็นผลมาจากปัจจัย
หลายปัจจัยในการสํารวจใช้วิธี Analytic Hierarchy Process ของโครงการทั้งภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้แก่ปัจจัย
ด้านคน ปัจจัยทางด้านวัสดุ ปัจจัยทางด้านเครื่องจักร ปัจจัยทางด้านการเงิน ปัจจัยทางด้านการบริหารและปัจจัยสภาพภูมิ
ประเทศ ซ่ึงปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบรุนแรงมากที่สุดท่ีทําให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างของทั้งโครงการ ได้แก่ ด้านการเงิน 
ด้านการบริหาร และด้านสภาพภูมิประเทศ ตามลําดับ ปัจจัยรองที่ส่งผลกระทบคือ การขาดสภาพคล่องของการหมุนเวียนเงิน
ของบริษัทรับเหมาภายในโครงการ การย้ายการทํางานของระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบใยแก้วนําแสงมายังตู้
ทํางานชั่วคราวทําได้ยากเนื่องจากสถานีและด่านตรวจสอบมีการทํางานตลอด 24 ชั่วโมงไม่สามารถทําการย้ายได้ในครั้งเดียว
ได้ของสถานที่ท่ีทําการปรับปรุงใหม่ การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่ได้เงินล่าช้าของโครงการตามลําดับ (ภูชิต โพนทัน, 2555) 

 
ผลการศึกษาวิจัย 
 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนงานขยายสาขาและงานปรับปรุงสาขาในด้านต่างๆ ในส่วนภูมิภาค
แสดงดังตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58 
มีอายุ 31 -40 ปี ร้อยละ 54 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 80 มีประสบการณ์ในการทํางานในบริษัทธุรกิจจํานําสินเชื่อ
ทะเบียนรถ  1-5 ปี ร้อยละ 58 มีประสบการณ์ในการคัดเลือกผู้รับเหมาในการตกแต่งภายในและปรับปรุงสาขาน้อยกว่า 100 
สาขา ร้อยละ 50 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนงานขยายสาขาและงานปรับปรุงสาขาฝ่ายบัญชีและฝ่ายสนับสนุน
และการสื่อสารสาขาร้อยละ 16 ตามลําดับ 
 

 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
ชาย 29 58 
หญิง 21 42 
รวม 50 100 
2.อายุ 
21 – 30 ปี 12 24 
31 – 40 ปี 27 54 
41 – 50 ปี 11 22 
51 – 60 ปีขึ้นไป - - 
รวม 50 100 
3.ระดับการศึกษา 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 1 2 
ปริญญาตรี 40 80 
ปริญญาโท 9 18 
ปริญญาเอก - - 
รวม 50 100 

4.ประสบการณ์ในการทํางานในบริษัทธุรกิจจํานําสินเชื่อทะเบียนรถ 
1 – 5 ปี 29 58 
6 – 10 ปี 12 24 
11 – 15 ปี 8 16 
มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 1 2 
รวม 50 100 
5. ประสบการณ์ในการคัดเลือกผู้รับเหมาในการตกแต่งภายในและปรับปรุงสาขา 
น้อยกว่า 100 สาขา 25 50 
100 – 200 สาขา 13 26 
200 – 300 สาขา 5 10 
มากกว่า 300 สาขา 7 14 
รวม 50 100 
6. หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการวางแผนงานขยายสาขาและงานปรับปรุงสาขา 
บอร์ดบริหารงาน 7 14 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 8 16 
ฝ่ายพัฒนาและบริหารงานขาย 7 14 
ฝ่ายสนับสนุนและการสื่อสารสาขา 8 16 
ฝ่ายจัดซื้อจัดหาภายในสาขา 6 12 
หน่วยงานสรรหาพื้นที่สาขา 7 14 
หน่วยงานพัฒนาและซ่อมบํารุงสาขา 7 14 
รวม 50 100 
 
 ปัจจัยในการคัดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายในภาพรวม แสดงดังตารางที่ 2 มีระดับความสําคัญมากถึงมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการบริหารโครงการ มีความสําคัญเป็นอันดับแรก โดยอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด อันดับ
ท่ีสองคือ ด้านเครื่องมือในการทํางาน โดยอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด อันดับท่ีสามคือ ด้านสถานะทางการเงิน โดยอยู่ในระดับ
มากถึงมากท่ีสุด อันดับท่ีสี่ ด้านองค์กรภายในของผู้รับเหมา โดยอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด อันดับท่ีห้า ด้านประสบการณ์ใน
การทํางานของผู้รับเหมา โดยอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด อันดับท่ีหก ด้านทรัพยากรบุคคลของผู้รับเหมาภายในบริษัท โดยอยู่
ในระดับมากถึงมากท่ีสุดตามลําดับ 
 
ตารางที่ 2 ปัจจัยในการคัดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน 

ปัจจัยในการคัดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายในสาขา Mean S.D. ระดับ อันดับ 

ด้านสถานะทางการเงิน 7.80 .88 มากถึงมากที่สุด 3 

ด้านองค์กรภายในของผู้รับเหมา 7.77 .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  
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 ด้านการบริหารโครงการ ทางบริษัทให้มีความสําคัญมากถึงมากที่สุด เนื่องจากทําให้ทางบริษัทได้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆในด้านการบริหารโครงการ เช่น การติดตามผลการทํางานในด้านต่างๆ เป็นการเอาใจใส่ต่องานในทุกขั้นตอนในการ
ทํางานตกแต่งภายในสาขา ทําให้ได้งานที่มีคุณภาพที่ดี ตรงตามงบประมาณในการตกแต่งภายในที่บริษัทวางไว้ในแต่ละสาขา 
งานตกแต่งภายในสาขาเสร็จตามกําหนดที่วางแผนไว้ ส่งผลให้ทางบริษัทมีความม่ันใจในตัวผู้รับเหมาว่าสามารถทํางานตกแต่ง
ภายในสาขาได้ตามแผนงานที่วางไว้และมั่นใจว่าจะได้สาขาท่ีมีคุณภาพตามราคาที่จ่ายไป ได้สาขาตามแผนเปิดทําการในแต่ละ
เดือนทําให้มีรายรับเข้ามาภายในบริษัทตามท่ีวางเป้าหมายไว้ในแต่ละปีว่าจะทํากําไรได้เท่าไรในปีนั้นๆในส่วนทางผู้รับเหมาเอง
ได้เตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อทํางานตกแต่งภายในสาขาตามที่ทางบริษัทมอบหมายให้ในแต่ละปี 
 คุณภาพในการให้บริการของผู้รับเหมาในภาพรวม แสดงดังตารางที่ 3 มีระดับความสําคัญมากถึงมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านขณะเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขา มีความสําคัญเป็นอันดับแรก โดยมีความสําคัญอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านหลังจากเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขา โดยมีความสําคัญอยู่ในระดบัมากท่ีสุดตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3 คุณภาพในการให้บริการของผู้รับเหมาในภาพรวม 

คุณภาพในการให้บริการของผู้รับเหมาในภาพรวม Mean S.D. ระดับ อันดับ 

ด้านก่อนเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขา 7.63 0.85 มากถึงมากที่สุด 3 

ด้านขณะเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขา 8.18 0.76 มากที่สุด 1 

ด้านหลังจากเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขา 8.06 0.86 มากที่สุด 2 

รวม 7.99 0.71 มากถึงมากที่สุด  
 
 ด้านขณะเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขา ทางบริษัทให้ความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากบริษัทต้องได้สาขาท่ีเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดเปิดสาขา ได้สาขาที่มีคุณภาพที่ดีของงานตกแต่งภายในสาขา ได้สาขาที่อยู่ในงบประมาณงานตกแต่ง
ภายในที่กําหนดไว้ ทางบริษัทจึงให้ความสําคัญในขณะเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขามากที่สุดเพราะส่งผลกระทบต่อ
บริษัทในหลายด้านที่สําคัญของบริษัท หากทางผู้รับเหมาไม่สามารถทํางานได้ตามแผนการเปิดสาขาท่ีวางไว้ในแต่ละเดือน 

ปัจจัยในการคัดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายในสาขา มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพในการให้บริการของ
ผู้รับเหมา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีค่า SIG ( 2 TAILED) เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 กล่าวคือระดับปัจจัย
ในการคัดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพในการให้บริการของผู้รับเหมา โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson Correlation (r) เท่ากับ 0.6569 มีค่าความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือระดับปัจจัยในการคัดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน มีระดับความสามารถมากข้ึน ก็จะทําคุณภาพในการ
ให้บริการของผู้รับเหมาเพิ่มข้ึนในระดับค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน ทางบริษัทต้องทําการคัดเลือกผู้รับเหมาได้ให้ตามมาตรฐานที่
วางไว้ จะทําให้ทางบริษัทได้ งานตกแต่งภายในที่มีคุณภาพ ได้สาขาตามกําหนดในแต่ละปีท่ีวางแผนไว้และอยู่ในตาม
งบประมาณงานตกแต่งภายในที่วางไว้ในแต่ละปี ผลจากการใช้ใช้โปรแกรม EXCEL 2010 ในการหาค่า Multiple 
Regression ระหว่างโมเดลการตัดสินใจและคุณภาพในการให้บริการ แสดงดังรูปท่ี 1 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

239

 
รูปท่ี 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการคัดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายในสาขาและคุณภาพในการให้บริการ
ของผู้รับเหมาในภาพรวม 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการคัดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายในสาขาและคุณภาพในการ
ให้บริการของผู้รับเหมาในภาพรวมข้อมูลท่ีได้ สามารถสร้างแบบจําลองแสดงความสัมพันธ์ได้ดังสมการ 
 

 Y = 16.184 – 0.116 (สถานะทางการเงิน) –0.142 (องค์กรภายในของผู้รับเหมา)+0.128 (ทรัพยากรบุคคลของ
ผู้รับเหมาภายในบริษัท) -0.879 (เคร่ืองมือในการทํางาน) 
 
โดยเมื่อ Y   = คุณภาพในการให้บริการของผู้รับเหมา ด้านขณะเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขา 
  X1 = ด้านสถานะทางการเงิน 
  X2 = ด้านองค์กรภายในของผู้รับเหมา 
  X3 = ด้านประสบการณ์ในการทํางานของผู้รับเหมา 
  X4 = ด้านทรัพยากรบุคคลของผู้รับเหมาภายในบริษัท 
  X5 = ด้านเครื่องมือในการทํางาน 
  X6 = ด้านการบริหารโครงการ 
 
 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านในการศึกษาปัจจัย สามารถสรุปได้ดังนี้    
 
 สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยในการคัดเลือกผู้รับเหมางานตกแต่งภายในสาขา โดยศึกษาแยกเป็นรายด้านของปัจจัยท่ี
ศึกษาดังนี้ 
 ด้านสถานะทางการเงินในภาพรวมมีความสําคัญมากถึงมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อพบว่าการเกี่ยวข้องกับ
การคอรัปชั่นและการฟอกเงิน มีความสําคัญเป็นอันดับแรก โดยมี ความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงทางบริษัทมีค่านิยมหลัก 
(CORE VALUES) ในการต่อต้านการคอรัปชั่นและการฟอกเงิน ในการเลือกที่จะเลือกบริษัทใดเข้ามาเป็นคู่ค้าหรือเข้ามา
ให้บริการในด้านต่างๆ ในกรณีท่ีทางบริษัทตรวจพบจะหยุดทําธุรกรรมในด้านต่างๆ ทันที 
 ด้านองค์กรภายในของผู้รับเหมาในภาพรวมมีความสําคัญมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นโยบาย
ของบริษัทเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน มีความสําคัญ อันดับแรก โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าบริษัทเองก็ให้ความสําคัญกับพนักงานในเรื่องนี้จากการท่ีมีการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ระดับหัวหน้างานและจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพคอยดูแลพนักงานในการทํางานที่สามารถเสี่ยงจะเกิด
อุบัติเหตุได้ ซ่ึงทําให้พนักงานภายในบริษัทสามารถทํางานได้อย่างปลอดภัยในทุกกิจกรรมต่างๆ 
 ด้านประสบการณ์ในการทํางานของผู้รับเหมาในภาพรวมมีความสําคัญมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าจํานวนงานตกแต่งภายในสาขาที่เสร็จตามสญัญา มีความสําคัญ เป็นอันดับแรก โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุด พบว่าบริษัทจะเน้นการทํางานให้เสร็จตามแผนงานที่จะต้องดําเนินการเปิดสาขาให้ได้ในแต่ละเดือนของบริษัท ในกรณีท่ี
ผู้รับเหมาไม่สามารถทํางานตกแต่งภายในได้ทันเวลาท่ีกําหนดจะทําให้กระทบต่อรายได้ของบริษัทในเดือนนั้นและส่งผลถึงยอด
รวมภายในปีนั้นด้วย 
 ด้านทรัพยากรบุคคลของผู้รับเหมาภายในบริษัทในภาพรวมมีความสําคัญมากถึงมากท่ีสุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า SITE ENGINEER อยู่ประจําท่ีหน่วยงานตกแต่งภายในสาขามีความสําคัญอันดับแรก โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด วิศวกรบริษัทควรอยู่ประจําท่ีหน่วยงานตกแต่งภายในสาขา ควบคุมงานให้เสร็จตามแผนที่วางไว้ พร้อมท้ังคอย
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานและประสานงานในด้านต่างๆภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เครื่องมือในการทํางานในภาพรวมมีความสําคัญมากถึงมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ตรงกับประเภทของงานที่ทํา มีความสําคัญเป็นอันดับแรก โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ในการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ตรงกับประเภทของงานที่ทํา จะทําให้ได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีการแก้ไขงานบ่อยคร้ังทําให้ไม่เสียเวลาในการทํางาน
และทําให้ทางผู้รับเหมาทํางานให้เสร็จตามแผนท่ีกําหนด 
 การบริหารโครงการในภาพรวมมีความสําคัญมากถึงมากท่ีสุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการติดตามผลการ
ทํางานในด้านต่างๆ มีความสําคัญเป็นอันดับแรก โดยมีความสําคัญอยู่ ในระดับมากที่สุด จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าทาง
บริษัทได้ให้ความสําคัญในการบริหารโครงการ เพ่ือให้ได้งานท่ีมีคุณภาพที่ดี ตรงตามงบประมาณในการตกแต่งภายในที่บริษัท
วางไว้ในแต่ละสาขา งานตกแต่งภายในสาขาเสร็จตามกําหนดที่วางแผนไว้ 
 

สําหรับการวิเคราะห์ด้านคุณภาพในการให้บริการของผู้รับเหมาผู้รับเหมาในภาพรวม พบว่าคุณภาพในการให้บริการ
ของผู้รับเหมาในภาพรวมมีความสําคัญมากถึงมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านขณะเข้าดําเนินการตกแต่งภายใน
สาขา มีความสําคัญเป็นอันดับแรก โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านหลังจากเข้าดําเนินการตกแต่ง
ภายในสาขา โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุดตามลําดับ เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านสามารถสรุปได้ดังนี ้
 ด้านก่อนเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขาในภาพรวมมีความสําคัญมากถึงมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ค่าวัสดุและแรงงานเพื่อการดําเนินการตกแต่งภายในสาขามีความสําคัญเป็นอันดับแรก โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ทางบริษัทมีการกําหนดงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละปี ในกรณีท่ีค่าวัสดุและแรงงานเพื่อ
ดําเนินการตกแต่งภายในสูงกว่าท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทอาจจะใช้วิธีต่อรองราคาหรือไม่เลือกใช้ผู้รับเหมารายนั้นและใน
กรณีท่ีค่าวัสดุและแรงงานต่ํากว่างบประมาณที่กําหนด ทางบริษัทจะขอดูผลงานท่ีผ่านมาว่าคุณภาพงานได้มาตรฐานหรือไม่ 
สามารถทํางานได้เสร็จจริงตามเวลาที่กําหนดและอยู่ในงบประมาณที่เสนอจริงหรือมีงานเพิ่ม-ลดในตอนงานแล้วเสร็จ 
 ด้านขณะเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขาในภาพรวมมีความสําคัญมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการ
ทํางานตกแต่งภายในสาขาเสร็จตามกําหนดเวลา มีความสําคัญอันดับ แรก โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ทางบริษัทต้องการเปิดทําการสาขาได้ตามกําหนดในแต่ละเดือน จากการที่ผู้รับเหมาสามารถทํางาน
ตกแต่งภายในสาขาเสร็จตามกําหนดเวลานั้นเป็นเป้าหมายหลักของการคัดเลือกผู้รับเหมาของบริษัทเพราะผู้รับเหมาต้องทํา
การตกแต่งภายในสาขาให้ได้คุณภาพ เวลา และงบประมาณที่กําหนดไว้  
 ด้านหลังจากเข้าดําเนินการตกแต่งภายในสาขาในภาพรวมมีความสําคัญมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการ
รับประกันผลงานของงานตกแต่งภายในสาขา มีความสําคัญเป็นอันดับแรก โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด จาก
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า การรับประกันผลงานมีผลต่อการทํางานของผู้รับเหมาโดยตรง เนื่องจากหากผลงานออกมาดีทาง
ผู้รับเหมาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเข้ามาและเสียเวลาเพื่อเข้ามาเก็บงานความเรียบร้อยต่างๆภายในสาขา ในกรณีท่ีคุณภาพงานไม่
ดี ทางบริษัทจะทําการยึดเงินประกันผลงานและออกหนังสือตักเตือนผู้รับเหมาก่อน ในส่วนของผู้รับเหมาที่ไม่ยอมเข้ามา
ทํางานเก็บความเรียบร้อยทางบริษัทจะดําเนินการยึดเงินประกันผลงานและขึ้นบัญชีดําไม่ให้เข้ามาทํางานในบริษัทและบริษัท
ในเครือทั้งหมดของบริษัท 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 การวางแผนงานขยายสาขาและงานปรับปรุงสาขาในด้านต่างๆได้ให้ความสําคัญในการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมา
งานตกแต่งภายในสาขาของธุรกิจจํานําสินเชื่อทะเบียนรถในแต่ละปัจจัยในระดับมากถึงมากที่สุดใกล้เคียงกันทั้งหมด ท้ังด้าน
สถานะการเงิน ด้านองค์กรภายในของผู้รับเหมา ด้านประสบการณ์ในการทํางานของผู้รับเหมา ด้านทรัพยากรบุคคลของ
ผู้รับเหมาภายในบริษัท ด้านเครื่องมือในการทํางาน ด้านการบริหารโครงการ ของผู้รับเหมา ดังนั้นในการตัดสินใจคัดเลือก
ผู้รับเหมางานตกแต่งภายในสาขาของธุรกิจจํานําสินเชื่อทะเบียนรถ ทางบริษัทควรพิจารณาปัจจัยทุกด้านประกอบกัน เพื่อให้
ทางบริษัทไดผู้้รับเหมาตามที่ต้องการ และควรทําการสํารวจความต้องการในด้านต่างๆภายในสาขาจากพนักงานที่ประจําสาขา
เพิ่มด้วย เพ่ือจะได้ทราบความต้องการจากผู้ท่ีใช้งานภายในสาขาที่แท้จริงด้วยว่าต้องการบริการของผู้รับเหมาในด้านอ่ืน
เพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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1 
 

รูปแบบของทุนทางวฒันธรรมกับการจัดการส่ิงแวดล้อมของชุมชน: 
กรณีศึกษาชุมชนบางสระเก้าอําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี* 

Cultural Capital and Environmental Management Styles:A Case Study of 
Bangsrakao Community, Laem Sing District,Chantaburi Province 

คมพล สุวรรณกูฏ ชาญชลักษณ ์เยี่ยมมิตร 

คณาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1)ลักษณะทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 2) รูปแบบโครงสร้างของชุมชนกับการ
จัดการส่ิงแวดล้อม และ 3) รูปแบบทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนกับการจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาราย
กรณี เลือกพื้นที่แบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ จํานวน 10 คนที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจัดการส่ิงแวดล้อมบนฐานทุนทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนบางสระเก้า นําข้อมูลมาจําแนกหมวดหมู่
วิเคราะห์เนื้อหา โดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีควบคู่กับบริบท 
 ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะทุนทางวัฒนธรรมชุมชนบางสระเก้ามีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการทํา
หลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การรวมกลุ่มเพ่ือนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาในการ
ดําเนินชีวิตและใช้เป็นอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชน ในส่วนรูปแบบโครงสร้างของชุมชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อมคนในชุมชน
กู้วิกฤติด้วยการรวมตัวกัน ค้นหาสาเหตุของปัญหา ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน และเสนอแนวทางแก้ไข โดยมีแกนนําชุมชน 
เป็นแรงผลักดันในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ค้นหาทางออกร่วมกัน มีการพึ่งพาอาศัยกันมีนํ้าใจเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ซ่ึงกันและ
กัน ทั้งน้ี รูปแบบทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนกับการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการอนุรักษ์ความดั้งเดิมให้คง
อยู่ โดยเฉพาะการทอเสื่อกก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมชุมชน มีการอนุรักษ์อย่างจริงจัง โดยการปลูกป่า การ
ห้ามจับสัตว์น้ําขนาดเล็กและการเก็บขยะ รวมถึงการจัดการแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้า 
 ข้อเสนอแนะสําคัญ ควรมีการต่อยอดการพัฒนาตามความหลากหลายของทุนทางวัฒนธรรม และควรขยายผลให้
เกิดเครือข่ายทางสังคมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนสู่สาธารณะให้มากข้ึน 
คําสําคัญ: ทุนทางวัฒนธรรม, การจัดการส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
 

Abstract 
 

 This research aims at studying 1) culture capital of community,2) communities structure model 
and environmental management and 3) culture capital style and environmental management. The study 
used qualitative research in case study; used purposive sampling areas, collected data by documentary 
study and in-depth interview by 10 key-informants concerning to environmental management by culture 

                                                   
*บทความวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบของทุนทางวัฒนธรรมกับการจัดการส่ิงแวดล้อมของชุมชน:กรณีศึกษาชุมชนบางสระ
เก้า อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี” โดย คมพล สุวรรณกูฏชาญชลักษณ์ เย่ียมมิตรมีนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ใน
รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบ้ืองต้นเป็นคณะทํางานวิจัยประกอบด้วยจักรภัทร หรรษาพันธุ์ ชลธิชา แสนเมืองมูลนํ้าทิพย์ พวง
พยอมพรทวี เม็นไธสงสุทธิยา ภุมรินทร์สุพิชาญาณ์ ทองจบ สุภาพร ชัยเจริญกนกพล การ่อน และอภิญญา ร่มเย็น 

 

2 
 
capital of community based in Bangsrakao community. Then, category and analyzing data and contextual 
analysis by comparison between rational concept and theories. 
 Finds of the research show that culture capital of community has inherited local wisdom, local 
curriculums development, establishing community learning center, gathering people to use local wisdom 
for life problem solving and make additional income. In case of community structure model and 
environmental management, The community has recovered crisis by leaders community has pushed up 
for gathering, finding cause and problems, review situations and suggestion. So, the culture capital style 
and environmental management comprised of local wisdom, which has original conservation especially, 
reed mat weaving. Natural resource and community environment, which has seriously conservation such 
as forest planting, restriction to small fishery, garbage disposal and aquaculture management. 
 Important recommendation: Should be cumulative develop by using culture capital diversity and 
making social network for learning exchange. Aims to perform environmental management of community 
to public in the future. 
Keywords:Cultural Capital, Environmental Management 
 
บทนํา 
 ชุมชนบางสระเก้า อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมีทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น มี
การจัดการและการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนเอง ภายใต้บริบทของทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาชุมชน
อย่างย่ังยืน ด้วยวิถีการดํารงชีวิตของคนในพื้นที่ของตําบลบางสระเก้าเป็นชุมชนที่มีลักษณะสังคมแบบเครือญาติ มีภูมิปัญญา
วัฒนธรรมสืบเนื่องกันยาวนาน และมีการประสานงานรวมกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนได้บริหารจัดการตนเองก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งของชุมชน สภาพพื้นที่ทางกายภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝ่ังทะเลการทําเกษตรผสมผสาน ทั้งลําคลองและป่าชายเลน
ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ คนในชุมชนจึงมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารที่หล่อเล้ียงชีวิต และเป็น
ช่องทางในการทํามาหากินโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาทั้งการทํานา ทําสวน ปลูกต้นกก ทํา
ประมง เลี้ยงกุ้งกุลาดํา เลี้ยงปลา รวมไปถึงอุตสาหกรรมในครัวเรือน อาทิ การทอเส่ือกกจันทบูรณ์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี จึงทําให้ชุมชนบางสระเก้าเป็นชุมชนหนึ่งที่มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ 
อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนจากกลุ่มของชาวบ้าน เช่นศูนย์ศิลป์เสื่อกกบางสระเก้า เสื่อสุริยา กลุ่มทอเส่ือกก ป่าตะกาด
ใหญ่ (ป่าชายเลน) บ้านปลาธนาคารปูและตลาดสี่มุมเมรุ เป็นต้น นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตําบล ได้บรรจุโครงการต่าง ๆ 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) เช่น โครงการจัดหารถ
พ่วงลากจูงเพื่อการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบ้านปลาธนาคารปู เป็นต้น (องค์การบริหารส่วนตําบลบางสระเก้า, 2555: 35) 
 จะเห็นได้ว่าบางสระเก้าเป็นชุมชนหนึ่งที่มีความเหมาะสมที่จะทําการศึกษาด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน 
เนื่องจากเปน็ชุมชนหนึ่งที่เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งมีการดําเนิน
กิจกรรมในชุมชนที่หลากหลายรูปแบบ อันก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่มีอยู่
ในชุมชน แต่หากได้มีการสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อนําไปสู่ระบบการบริหารจัดการการส่ิงแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนนับตั้งแต่การที่มีเรือ
อวนรุน เริ่มรุกเข้ามาในลําคลองเกิดความขัดแย้งในการประกอบอาชีพจากสภาพปัญหาดังกล่าวคนในชุมชนจึงให้ความสําคัญ
กับการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนภายใต้บริบทของทุนทางวัฒนธรรม ทั้งในด้านของภูมิปัญญาประเพณีความเช่ือและพิธีกรรมที่
ปรากฏอยู่ในชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงเข้ามาศึกษาเพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาของชุมชนบางสระเก้าและชุมชนอื่นๆในบริบทที่คล้ายคลึงกันต่อไป 
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capital of community based in Bangsrakao community. Then, category and analyzing data and contextual 
analysis by comparison between rational concept and theories. 
 Finds of the research show that culture capital of community has inherited local wisdom, local 
curriculums development, establishing community learning center, gathering people to use local wisdom 
for life problem solving and make additional income. In case of community structure model and 
environmental management, The community has recovered crisis by leaders community has pushed up 
for gathering, finding cause and problems, review situations and suggestion. So, the culture capital style 
and environmental management comprised of local wisdom, which has original conservation especially, 
reed mat weaving. Natural resource and community environment, which has seriously conservation such 
as forest planting, restriction to small fishery, garbage disposal and aquaculture management. 
 Important recommendation: Should be cumulative develop by using culture capital diversity and 
making social network for learning exchange. Aims to perform environmental management of community 
to public in the future. 
Keywords:Cultural Capital, Environmental Management 
 
บทนํา 
 ชุมชนบางสระเก้า อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมีทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น มี
การจัดการและการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนเอง ภายใต้บริบทของทุนทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชน
อย่างย่ังยืน ด้วยวิถีการดํารงชีวิตของคนในพื้นที่ของตําบลบางสระเก้าเป็นชุมชนที่มีลักษณะสังคมแบบเครือญาติ มีภูมิปัญญา
วัฒนธรรมสืบเนื่องกันยาวนาน และมีการประสานงานรวมกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนได้บริหารจัดการตนเองก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งของชุมชน สภาพพื้นที่ทางกายภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝ่ังทะเลการทําเกษตรผสมผสาน ทั้งลําคลองและป่าชายเลน
ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ คนในชุมชนจึงมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ เน่ืองจากเป็นแหล่งอาหารที่หล่อเล้ียงชีวิต และเป็น
ช่องทางในการทํามาหากินโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาทั้งการทํานา ทําสวน ปลูกต้นกก ทํา
ประมง เลี้ยงกุ้งกุลาดํา เลี้ยงปลา รวมไปถึงอุตสาหกรรมในครัวเรือน อาทิ การทอเส่ือกกจันทบูรณ์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี จึงทําให้ชุมชนบางสระเก้าเป็นชุมชนหนึ่งที่มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ 
อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนจากกลุ่มของชาวบ้าน เช่นศูนย์ศิลป์เสื่อกกบางสระเก้า เส่ือสุริยา กลุ่มทอเส่ือกก ป่าตะกาด
ใหญ่ (ป่าชายเลน) บ้านปลาธนาคารปูและตลาดสี่มุมเมรุ เป็นต้น นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตําบล ได้บรรจุโครงการต่าง ๆ 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) เช่น โครงการจัดหารถ
พ่วงลากจูงเพื่อการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบ้านปลาธนาคารปู เป็นต้น (องค์การบริหารส่วนตําบลบางสระเก้า, 2555: 35) 
 จะเห็นได้ว่าบางสระเก้าเป็นชุมชนหนึ่งที่มีความเหมาะสมที่จะทําการศึกษาด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน 
เนื่องจากเปน็ชุมชนหนึ่งที่เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งมีการดําเนิน
กิจกรรมในชุมชนที่หลากหลายรูปแบบ อันก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่มีอยู่
ในชุมชน แต่หากได้มีการสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อนําไปสู่ระบบการบริหารจัดการการส่ิงแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนนับตั้งแต่การที่มีเรือ
อวนรุน เริ่มรุกเข้ามาในลําคลองเกิดความขัดแย้งในการประกอบอาชีพจากสภาพปัญหาดังกล่าวคนในชุมชนจึงให้ความสําคัญ
กับการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนภายใต้บริบทของทุนทางวัฒนธรรม ทั้งในด้านของภูมิปัญญาประเพณีความเช่ือและพิธีกรรมที่
ปรากฏอยู่ในชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงเข้ามาศึกษาเพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาของชุมชนบางสระเก้าและชุมชนอื่นๆในบริบทที่คล้ายคลึงกันต่อไป 
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 2.เพื่อศึกษารูปแบบโครงสร้างของชุมชนกับการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชนบางสระเก้า อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี 
 3.เพื่อศึกษารูปแบบทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนกับการจัดการส่ิงแวดล้อมในชุมชนบางสระเก้า อําเภอแหลมสิงห์ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการศึกษารายกรณี โดยเลือกพื้นที่แบบเจาะจงชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการ
บริหารจัดการการส่ิงแวดล้อมชุมชน ได้รับการยอมรับยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่าง ๆเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญโดยคัดเลือกจากบุคคลที่คนในชุมชนให้การยอมรับ ด้วยการ  
Snowball Technique จํานวน 10 คน ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับการจัดการส่ิงแวดล้อมบนฐานทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนและ
นําข้อมูลมาจําแนกแจกแจงและจัดหมวดหมู่ตามแนวคิดสําคัญที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา โดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียง
แนวคิดควบคู่กับบริบทของชุมชน 
 
ผลการวิจัย 
 ลักษณะทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนพบว่า คนในชมุชนเห็นคุณค่าของการทอเสื่อกก มากที่สุด ซ่ึงปัจจุบันภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านการทอเส่ือกกเป็นอาชีพหลักที่สามารถช่วยสร้างรายได้เสื่อกกจากที่ทอไว้ใช้ในครัวเรือนในอดีต เปล่ียนมาทอเพื่อ
การค้าขาย จึงมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน รองลงมา เป็นพิธีกรรมการบอกปู่อ้ายก่อนทํานา
เป็นความเช่ือของคนในชุมชนที่ว่าถ้าได้ไหว้ปู่อ้ายแล้วจะทําให้การทําการเกษตรเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรค ซ่ึงวิถีการ
ดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมข้าว รวมถึงเมื่อข้าวท้องก็ให้เอาของเปรี้ยวไหว้แม่โพสพซึ่งคนในชุมชนมีความเชื่อว่าจะทําให้มี
ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากข้ึนและมีรายได้มากข้ึน นอกจากนี้ยังมีประเพณีการแข่งเรือยาว เป็นประเพณีในเทศกาลงาน
ลอยกระทงแล้วก็จะมีเรือยาวจากตําบลใกล้เคียงมาร่วมแข่งและการตําขนมจีนมีการล้อมวงกันตํา การร้องเพลงร่วมกัน 
สมัยก่อนจะเกิดข้ึนในงานประเพณีต่างๆ ในงานบวชงานบุญ คนในหมู่บ้านก็จะมาช่วยกันตํา 
 รูปแบบโครงสร้างของชุมชนกับการจัดการส่ิงแวดล้อม พบว่า ในปี พ.ศ. 2527 ได้รับผลกระทบจากผลของการพัฒนา 
โดยเฉพาะการทําบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดํา เนื่องจากลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเอื้ออํานวย ทําให้นาข้าวของ
ชาวบ้านถูกกลืนไปเป็นนากุ้งของนายทุน ป่าชายเลนที่เคยเขียวขจี ถูกถากถางกลายเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง เมื่อการเลี้ยงกุ้งขยาย
วงกว้าง ราคากุ้งเร่ิมตกต่ํา ต้นทุนการผลิตมีราคาสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่เล้ียงกุ้งหลายแห่งเส่ือมโทรม ทําให้เกิดโรคระบาด
อย่างรุนแรง เกษตรกรประสบกับภาวะขาดทุน ท้ายที่สุดผลกระทบเกิดกับแหล่งอาหารของชุมชน สัตว์น้ําตามธรรมชาติลด
จํานวนลงสารเคมีตกค้างที่ไหลออกสู่ลําคลองธรรมชาติ กอปรกับการเติบโตของชุมชน ความต้องการอาหารจากธรรมชาติก็
เพิ่มมากข้ึนการจับสัตว์นํ้าเพ่ือบริโภคในครัวเรือนถูกแทนที่ด้วยการจับเพื่อการค้าขาย ชุมชนประมง “เรืออวนรุน” เริ่มรุกเข้า
มาในลําคลองเกิดความขัดแย้งในการประกอบอาชีพจากสภาพปัญหาดังกล่าวที่เกิดข้ึนทําให้คนในชุมชนกู้วิกฤติโดยรวมตัวกัน
หาสาเหตุของปัญหา ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไข โดยเสนอโครงการต่อกองทุนเพื่อการลงทุนเพื่อ
สังคม (Social Investment Fund :SIF)เป็นแรงผลักดันให้แกนนําในการพัฒนาชุมชน ได้คิดวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดข้ึน
และค้นหาทางออกร่วมกัน คือ ตัดสินใจรื้อฟื้นวิถีชีวิตดั้งเดิม การทอเส่ือกก เป็นสิ่งเดียวที่ชาวบ้านพอจะฝากความหวังไว้ได้ 
จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทอเสื่อกก เมื่อประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง ชาวบ้านได้
ขยายพื้นที่ปลูกวัตถุดิบมากข้ึน และสามารถลดต้นทุนในการทอ ต่อมาได้มีการรวบรวมองค์ความรู้จากกลุ่มองค์กรชุมชนแบบ
ไม่เป็นทางการมาจัดให้เป็นระบบ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในแต่ละหมู่บ้าน และเครือข่ายองค์กรชุมชนตําบลโดยวางโครงสร้างเพื่อ
จัดการทําแผนแม่บทชุมชนตามลักษณะกิจกรรมของกลุ่มองค์กรชุมชนเป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์องค์กรการเงิน
และสวัสดิการ มีการตั้ง “สนาคาร” เป็นสถาบันการเงินชุมชน 2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนตั้งเป้าให้เป็น
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รัฐวิสาหกิจชุมชนโดยมี “ศูนย์ศิลป์เส่ือ” เป็นต้นแบบ  3) ยุทธศาสตร์เกษตรส่ิงแวดล้อม ทําการฟื้นฟูป่าตะกาดใหญ่รวมถึงส่งผล
ต่อยอดกิจกรรมบ้านปลาธนาคารปู และ 4) ยุทธศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและสื่อชุมชนเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเพื่อส่ือวัฒนธรรม
วิถีชีวิตของชุมชนโดยใช้ส่ือชุมชนสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐ เอกชนและชาวบ้านให้เข้าใจตรงกันเกิดการขับเคล่ือนไป
ในทางเดียวกันก่อให้เกิดพลังซึ่งแนวคิดหลักของเครือข่ายชุมชนตําบลทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีตัวแทนเป็นคณะกรรมการบริหาร 
และมีตัวแทนมาร่วมเป็น“คณะกรรมการเครือข่ายตําบลบางสระเก้า” ทําให้ผู้คนในชุมชนเชื่อมโยงผูกพันสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในเรื่องของการเป็นชุมชนเข้มแข็งและจัดการ 
 รูปแบบทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนกับการจัดการส่ิงแวดล้อม พบว่า ด้านการอนุรักษ์ ประกอบด้วย  1) ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน มีการอนุรักษ์รักษางานฝีมือต่างๆที่คนในชุมชนได้เรียนรู้และสืบทอดมาให้กับเด็ก ๆ ซึ่งบางบ้านก็จะมีเด็กวัยรุ่นเข้ามา
ช่วยเหลืองานในครอบครัวโดยการเข้ามาช่วยทางบ้านทอเส่ือ เก็บกก ตากกก หรือแม้แต่กรรมวิธีในการย้อมเป็นต้น ส่ิงต่างๆ 
เหล่าน้ีอาจจะเป็นส่ิงปกติของคนในชุมชน แต่เป็นนัยสําคัญในการอนุรักษ์รักษาการทอเสื่อกกบางสระเก้าโดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่ถือได้ว่ามีเอกลักษณ์อีกอย่างของตําบลได้แก่ การตําขนมจีน มีการล้อมวงกันตํา การร้องเพลงร่วมกัน   ในอดีตจะ
เกิดขึ้นในงานประเพณีต่างๆ ในงานบวช งานบุญ คนในหมู่บ้านก็จะมาช่วยกันตํา นอกจากน้ียังมีการแข่งเรือ การทําบุญ ซ่ึงถือ
ได้ว่าเป็นวัฒนธรรมและประเพณีโบราณที่คนในหมู่บ้านร่วมกันอนุรักษ์และรักษาไว้ และ 2) ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ในส่วนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีกฎระเบียบในการห้ามบุกรุกป่าสงวนดูแลคลองที่
เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์นํ้า 
 ด้านกิจกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่น คนในชุมชนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้การทอเส่ือกก มีการ
จัดเป็นฐานจําลอง เป็นฐานต่างๆเพื่อให้ได้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีฐานการแปรรูปอาหาร 
การทํากะปิ การทํานํ้าปลา2)ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ชุมชนบางสระเก้ามีการนําเอาฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มาบูรณาการกับการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน อาทิ การปลูกกก การย้อมกก จนมาถึงกระทั้งการแปรรูปอาหาร
ด้วยชุมชนบางสระเก้ามีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเพาะปลูกจึงมีต้นกกและต้นปอเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจํานวน
มากทําให้ชาวบ้านมีวัสดุดิบเพียงพอต่อการทอเสื่อทั้งปีบ้านปลาธนาคารปู ชุมชนบางสระเก้าจัดให้มีการทําเต๋ายางเพื่อเป็นที่
อาศัยของสัตว์นํ้าในลําคลอง ทําให้เกิดความคิดที่จะมาใช้ในชุมชน เพื่อการฟื้นฟูเพิ่มสัตว์นํ้าตามธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหาร
ของชุมชน และเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนประมงน้ําตื้น และการเกษตรแบบผสมผสานพื้นที่ในการทําการเกษตรส่วน
ใหญ่จะปลูกพืชแบบหมุนเวียนและทําการเกษตรแบบผสมผสาน มีการจัดสรรทรัพยากรน้ํา มีการจัดระบบหมุนเวียนน้ําในการ
ทําการเกษตรก็จะมีร่องชลประทานของหมู่บ้านที่ไหลมาจากตําบลพล้ิวผ่านในทุกๆหมู่ของตําบลบางสระเก้าและพ้ืนที่ในการ
ทําการเกษตรอย่างเหมาะสม คนในชุมชนมักนิยมปลูกข้าว ถั่วลิสงต้นกก ต้นปอ มะพร้าวน้ําหอม มะม่วงอกร่องซึ่งมะม่วง
อกร่องที่นี่จะหวานกว่าที่อ่ืนเนื่องจากเป็นเขตน้ํากล่อย เป็นต้น โดยมีการปลูกพืชหมุนเวียนกันไป เมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าวเสร็จ ถึง
หน้าแล้งก็จะปลูกข้าวโพดปลูกถั่วลิสง ปลูกข้าวโพดพอปลูกได้ 2-3 เดือนน้ําก็จะหมดและเป็นช่วงแล้งซ่ึงน้ําจะน้อยมาก ไม่
พอใช้ในการทําการเกษตร ปัจจุบันแก้ปัญหาโดยอาจดันน้ําจากเข่ือนมาไว้ให้ชาวบ้านได้ใช้ซึ่งก็อาจจะไม่ทั่วถึงมากนัก หรือบาง
บ้านจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ตามคันนา รวมถึง พืชผักริมรั้ว ผักริมถนน เช่นชะอมที่เน้นการนํามาประกอบอาหารในครัวเรือน 
คนในชุมชนสามารถออกเรือหาปูหาปลาได้ไม่อดอยากเนื่องจากพื้นที่เต็มไปด้วยพืชที่ข้างทางสามารถนําไปประกอบอาหารได้ 
 
สรุปและอภิปราย 
 ลักษณะทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชนมีประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือ
การดําเนินชีวิต วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพ ที่เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจให้แก่คนในชุมชน รวมไปถึงการมีภูมิปัญญาในการทํา
เสื่อกกซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเพณีการแข่งเรือยาว ได้มีการกล่าวย้อนถึง
ประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชได้มารวบรวมไพร่พลเพื่อกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าและทรงสร้างอู่ต่อเรือเพื่อ
ใช้ในการศึกษา ณ บ้านเสม็ดงาม ในอดีตหมู่บ้านเสม็ดงามเป็นหมู่บ้านรวมกับบ้านบางสระเก้า ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้มี
ส่วนร่วมในการต่อเรือด้วยเช่นกัน ภูมิปัญญาการต่อเรือได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่กับแม่น้ํา
ลําคลองเพื่อให้เกิดการเช่ือมความสามัคคีกันระหว่างหมู่บ้านต่างๆ และหมู่บ้านข้างเคียง “ประเพณีการแข่งขันเรือยาว” จึง
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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รัฐวิสาหกิจชุมชนโดยมี “ศูนย์ศิลป์เส่ือ” เป็นต้นแบบ  3) ยุทธศาสตร์เกษตรส่ิงแวดล้อม ทําการฟื้นฟูป่าตะกาดใหญ่รวมถึงส่งผล
ต่อยอดกิจกรรมบ้านปลาธนาคารปู และ 4) ยุทธศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและสื่อชุมชนเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเพื่อส่ือวัฒนธรรม
วิถีชีวิตของชุมชนโดยใช้ส่ือชุมชนสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐ เอกชนและชาวบ้านให้เข้าใจตรงกันเกิดการขับเคล่ือนไป
ในทางเดียวกันก่อให้เกิดพลังซึ่งแนวคิดหลักของเครือข่ายชุมชนตําบลทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มีตัวแทนเป็นคณะกรรมการบริหาร 
และมีตัวแทนมาร่วมเป็น“คณะกรรมการเครือข่ายตําบลบางสระเก้า” ทําให้ผู้คนในชุมชนเชื่อมโยงผูกพันสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในเรื่องของการเป็นชุมชนเข้มแข็งและจัดการ 
 รูปแบบทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนกับการจัดการส่ิงแวดล้อม พบว่า ด้านการอนุรักษ์ ประกอบด้วย  1) ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน มีการอนุรักษ์รักษางานฝีมือต่างๆที่คนในชุมชนได้เรียนรู้และสืบทอดมาให้กับเด็ก ๆ ซึ่งบางบ้านก็จะมีเด็กวัยรุ่นเข้ามา
ช่วยเหลืองานในครอบครัวโดยการเข้ามาช่วยทางบ้านทอเส่ือ เก็บกก ตากกก หรือแม้แต่กรรมวิธีในการย้อมเป็นต้น ส่ิงต่างๆ 
เหล่าน้ีอาจจะเป็นส่ิงปกติของคนในชุมชน แต่เป็นนัยสําคัญในการอนุรักษ์รักษาการทอเสื่อกกบางสระเก้าโดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่ถือได้ว่ามีเอกลักษณ์อีกอย่างของตําบลได้แก่ การตําขนมจีน มีการล้อมวงกันตํา การร้องเพลงร่วมกัน   ในอดีตจะ
เกิดขึ้นในงานประเพณีต่างๆ ในงานบวช งานบุญ คนในหมู่บ้านก็จะมาช่วยกันตํา นอกจากน้ียังมีการแข่งเรือ การทําบุญ ซ่ึงถือ
ได้ว่าเป็นวัฒนธรรมและประเพณีโบราณที่คนในหมู่บ้านร่วมกันอนุรักษ์และรักษาไว้ และ 2) ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ในส่วนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีกฎระเบียบในการห้ามบุกรุกป่าสงวนดูแลคลองที่
เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์นํ้า 
 ด้านกิจกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่น คนในชุมชนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้การทอเส่ือกก มีการ
จัดเป็นฐานจําลอง เป็นฐานต่างๆเพื่อให้ได้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีฐานการแปรรูปอาหาร 
การทํากะปิ การทําน้ําปลา2)ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ชุมชนบางสระเก้ามีการนําเอาฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มาบูรณาการกับการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน อาทิ การปลูกกก การย้อมกก จนมาถึงกระทั้งการแปรรูปอาหาร
ด้วยชุมชนบางสระเก้ามีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเพาะปลูกจึงมีต้นกกและต้นปอเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจํานวน
มากทําให้ชาวบ้านมีวัสดุดิบเพียงพอต่อการทอเสื่อทั้งปีบ้านปลาธนาคารปู ชุมชนบางสระเก้าจัดให้มีการทําเต๋ายางเพื่อเป็นที่
อาศัยของสัตว์นํ้าในลําคลอง ทําให้เกิดความคิดที่จะมาใช้ในชุมชน เพื่อการฟื้นฟูเพิ่มสัตว์นํ้าตามธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหาร
ของชุมชน และเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนประมงน้ําตื้น และการเกษตรแบบผสมผสานพื้นที่ในการทําการเกษตรส่วน
ใหญ่จะปลูกพืชแบบหมุนเวียนและทําการเกษตรแบบผสมผสาน มีการจัดสรรทรัพยากรน้ํา มีการจัดระบบหมุนเวียนน้ําในการ
ทําการเกษตรก็จะมีร่องชลประทานของหมู่บ้านที่ไหลมาจากตําบลพล้ิวผ่านในทุกๆหมู่ของตําบลบางสระเก้าและพ้ืนที่ในการ
ทําการเกษตรอย่างเหมาะสม คนในชุมชนมักนิยมปลูกข้าว ถั่วลิสงต้นกก ต้นปอ มะพร้าวน้ําหอม มะม่วงอกร่องซึ่งมะม่วง
อกร่องที่นี่จะหวานกว่าที่อ่ืนเนื่องจากเป็นเขตน้ํากล่อย เป็นต้น โดยมีการปลูกพืชหมุนเวียนกันไป เมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าวเสร็จ ถึง
หน้าแล้งก็จะปลูกข้าวโพดปลูกถั่วลิสง ปลูกข้าวโพดพอปลูกได้ 2-3 เดือนน้ําก็จะหมดและเป็นช่วงแล้งซ่ึงน้ําจะน้อยมาก ไม่
พอใช้ในการทําการเกษตร ปัจจุบันแก้ปัญหาโดยอาจดันน้ําจากเข่ือนมาไว้ให้ชาวบ้านได้ใช้ซึ่งก็อาจจะไม่ทั่วถึงมากนัก หรือบาง
บ้านจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ตามคันนา รวมถึง พืชผักริมรั้ว ผักริมถนน เช่นชะอมที่เน้นการนํามาประกอบอาหารในครัวเรือน 
คนในชุมชนสามารถออกเรือหาปูหาปลาได้ไม่อดอยากเนื่องจากพื้นที่เต็มไปด้วยพืชที่ข้างทางสามารถนําไปประกอบอาหารได้ 
 
สรุปและอภิปราย 
 ลักษณะทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมประเพณีของคนในชุมชนมีประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือ
การดําเนินชีวิต วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพ ที่เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจให้แก่คนในชุมชน รวมไปถึงการมีภูมิปัญญาในการทํา
เสื่อกกซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเพณีการแข่งเรือยาว ได้มีการกล่าวย้อนถึง
ประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชได้มารวบรวมไพร่พลเพื่อกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าและทรงสร้างอู่ต่อเรือเพื่อ
ใช้ในการศึกษา ณ บ้านเสม็ดงาม ในอดีตหมู่บ้านเสม็ดงามเป็นหมู่บ้านรวมกับบ้านบางสระเก้า ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้มี
ส่วนร่วมในการต่อเรือด้วยเช่นกัน ภูมิปัญญาการต่อเรือได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่กับแม่น้ํา
ลําคลองเพื่อให้เกิดการเช่ือมความสามัคคีกันระหว่างหมู่บ้านต่างๆ และหมู่บ้านข้างเคียง “ประเพณีการแข่งขันเรือยาว” จึง
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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เป็นกีฬาที่ใช้ในการเชื่อมประสานความสามัคคีของคนในหมู่บ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่สําคัญและทรงคุณค่าสําหรับ
คนในชุมชน ที่มีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ การทําบุญใต้ต้นโพธิ์ ประเพณีการสวดพระมาลัยแบบโบราณจํานวน 
32 ทํานอง ประกอบด้วยรํานอกกับรําใน โดยรํานอกนั้นจะมีมโหรีดนตรีไทย มีการสวดจากตู้พระธรรม และมีท่าร่ายรําเฉพาะ 
เป็นต้น รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกต้นกกซ่ึงมีลักษณะเป็นเหง้าปลูกอยู่ในน้ํากล่อยเป็นนากกหากปลูกในน้ําจืดเส้นกก
จะไม่ทนเป็นที่น่าสังเกตว่า การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษที่ได้ให้การอบรมส่ังสอนความรู้จากรุ่นสู่รุ่นต่อมาได้มี
การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปจัดทําไว้ในหลักสูตรท้องถ่ินในสถานศึกษา และมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในทุก
หมู่บ้านมีการรวมกลุ่มสตรี กลุ่มศูนย์ศิลป์เสื่อ (สนาคาร) เพื่อนําภูมิปัญญามาแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิตทางเสื่อสุริยาได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญ เอกลักษณ์ ความสวยงามและประโยชน์ของเสื่อกก และได้จัดทํากลุ่มสุริยาเสื่อกกขึ้น เพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา ถ่ายทอดภูมิปัญญา และเป็นอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชนได้ทําให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนบางสระเก้าดีข้ึน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภาภรณ์ ประสงค์ทัน (2556) ที่ได้กล่าวถึงการนําทุนทางสังคมมาใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นมิตรไมตรีช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึง
กันและกันส่งผลให้ชุมชนมีทุนมนุษย์ที่เข้มแข็ง รวมถึงงานวิจัยของปรียนันท์ สิทธิจินดาร์และคณะ (2555) ที่กล่าวถึงการเกิด
กลุ่มการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและร่วมกันสร้างระบบการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของชุมชนในเบื้องต้นได้บนพื้นฐานทุนทาง
วัฒนธรรมของคนใน รวมถึงได้มีโอกาสฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งขยายผลในการประชาสัมพันธ์ชุมชนสู่สาธารณะให้มากข้ึน 
 สําหรับรูปแบบโครงสร้างของชุมชนกับการจัดการส่ิงแวดล้อมจะเห็นได้ว่าบางสระเก้ามีความสามารถในการพัฒนา
ชุมชนมีการรวบรวมองค์ความรู้จากกลุ่มองค์กรชุมชนแบบไม่เป็นทางการมาจัดให้เป็นระบบ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในแต่ละหมู่บ้าน 
และเครือข่ายองค์กรชุมชนตําบลเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ (Case Teaching) ที่เก่ียวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อม
ชุมชนบนพื้นฐานวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชนได้ อาทิ การอนุรักษ์ป่าชายเลน ชุมชน มีป่าตระกาดใหญ่ เป็นป่าชายเลนที่
อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านช่วยกันทําทางเดินเพื่อสามารถเดินเข้าไปชมธรรมชาติได้ และมีปากคลองน้ําเค็มขนาดใหญ่ที่ไหลออกสู่
ทะเล จึงทําให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การมาชมวิว ถ่ายรูป และพักผ่อน นอกจากนี้ในแต่ละปีชาวบ้านได้เก็บใบจากมา
เย็บ “ตับจาก” เพื่อมุงหลังคา และซ่อมแซมบ้านเรือนจากสภาพปัญหาทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นทําให้
คนในชุมชน  บางสระเก้า กู้วิกฤติโดยรวมตัวกัน ค้นหาสาเหตุของปัญหา ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไข 
แกนนําในการพัฒนาชุมชน เป็นแรงผลักดันให้ได้คิดวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและค้นหาทางออกร่วมกัน จะเห็นได้ว่า 
การจัดการส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ยังคงมีการพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายบน
ฐานทุนทางวัฒนธรรม มีการพึ่งพาอาศัยกันมีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุดแดน วิสุทธิ
ลักษณ์และคณะ (2554) ซ่ึงกล่าวถึงเคร่ืองมือสําคัญต่อการพัฒนาชุมชนให้มีความย่ังยืนว่า ชุมชนต้องมีความตระหนักใน
คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติของตนขณะเดียวกันก็มีความพร้อมที่จะแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่านการทํากิจกรรม
ร่วมกัน ภายใต้ความสมดุลในทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 นอกจากน้ี รูปแบบทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนกับการจัดการส่ิงแวดล้อม จะเห็นได้ว่า บางสระเก้า มีศักยภาพทั้งใน
ด้านการอนุรักษ์ และด้านกิจกรรมการพัฒนา มีการดําเนินกิจกรรมในชุมชนที่หลากหลายรูปแบบ อันก่อให้เกิดรายได้แก่
ชุมชน และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถ่ินที่มีอยู่ในชุมชน แต่หากได้มีการสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วม
ของผู้คนในชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อนําไปสู่ระบบการบริหารจัดการการ
ส่ิงแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสมกับท้องถ่ินของตนจากรูปแบบของทุนทางวัฒนธรรมกับการจัดการส่ิงแวดล้อมของชุมชนด้านการ
อนุรักษ์สามารถกล่าวได้ว่า1) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีการอนุรักษ์ความดั้งเดิมให้คงอยู่คู่ลูกหลานไม่ว่าจะเป็นการทอเส่ือกกที่มีการ
ส่ังสมความรู้สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ว่าจะก่ีรุ่นต่อก่ีรุ่น ทุกบ้านก็ยังคงมีผู้ที่สืบทอด 2) ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมชุมชน ในธรรมชาติซ่ึงเป็นแหล่งการทํามาหากินดํารงชีวิตและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านจึงได้มีการอนุรักษ์อย่าง
จริงจังในเรื่องการปลูกป่า การห้ามจับสัตว์นํ้าขนาดเล็กและการเก็บขยะ เป็นต้น รวมถึงการจัดการแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้า “บ้าน
ปลาธนาคารปู” สอดคล้องกับผลการวิจัยของอุทิศ ทาหอมพิชิต วันดีและสําราญ ธุระตา (2558) ที่ได้นําอัตลักษณ์ทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน มามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. จากผลการศึกษา พบว่า การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินจากบรรพบุรุษที่ได้ให้การอบรมสั่งสอนความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
ดังนั้น ควรได้มีการต่อยอดการพัฒนาโดยจัดทําเป็น “หลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา” ซึ่งมีความแตกต่างหลายตามทุนทาง
วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค 
 2. ควรขยายผลให้เกิดเครือข่ายทางสังคมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งขยายผลในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมชุมชนสู่สาธารณะให้มากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. คนในชุมชนควรมีการรวมตัวกัน ค้นหาสาเหตุของปัญหา ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไข 
ร่วมกัน 
 2. คนในชุมชนควรร่วมมือกันจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน” ในทุกหมู่บ้านเพื่อนําภูมิปัญญาท้องถ่ินของแต่ละ
พ้ืนที่มาใช้แก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต บนฐานทุนทางวัฒนธรรม 
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. ครูในสถานศึกษา ควรเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน โดยนําแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินมา
ประยุกต์กับการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้ รักษ ์และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. จากผลการศึกษา พบว่า การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินจากบรรพบุรุษที่ได้ให้การอบรมสั่งสอนความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
ดังนั้น ควรได้มีการต่อยอดการพัฒนาโดยจัดทําเป็น “หลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา” ซึ่งมีความแตกต่างหลายตามทุนทาง
วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค 
 2. ควรขยายผลให้เกิดเครือข่ายทางสังคมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งขยายผลในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมชุมชนสู่สาธารณะให้มากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. คนในชุมชนควรมีการรวมตัวกัน ค้นหาสาเหตุของปัญหา ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไข 
ร่วมกัน 
 2. คนในชุมชนควรร่วมมือกันจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน” ในทุกหมู่บ้านเพื่อนําภูมิปัญญาท้องถ่ินของแต่ละ
พ้ืนที่มาใช้แก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต บนฐานทุนทางวัฒนธรรม 
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. ครูในสถานศึกษา ควรเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน โดยนําแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินมา
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

248

ข้อผิดพลาดในงานเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท : กรณีศึกษางานเขียนอนุเฉทของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
Errors in English Paragraph Writing: A Case Study of Business English 

Students and English Education Students of Rambhai Barni Rajabhat 
University 

กนกวรรณ อยู่ไสว 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาดในงานเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ                
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี และ 2) เพื่อรวบรวมข้อผิดพลาดที่มักใช้ผิดบ่อย (Common 
Errors) ในงานเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะการ
เขียนท่ีดีขึ้น ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีท่ี 2 หมู่ 1 นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีท่ี 2 หมู่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 3 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงลงทะเบียนเรียนวิชา General Writing 1 การเขียน 1 (2022301) 
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 จํานวน 99 คน จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีจับฉลากเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เพื่อสุ่มหากลุ่มตัวอย่าง 
40% ของจํานวนประชากรทั้งหมด จึงสามารถได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ งานเขียน
ภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท จํานวน 2 ชิ้น เรื่อง My Favorite Superstar และ My Childhood จากนั้นนํางานเขียนมา
วิเคราะห์ตรวจหาข้อผิดพลาด แยกประเภทของข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล โดยประยุกต์ตารางการตรวจหาข้อผิดพลาดของ 
Alice Oshima และ Ann Hogue และวิเคราะห์ข้อผิดพลาดโดยใช้สถิติร้อยละ 

ผลการวิจัยค้นพบข้อผิดพลาด 20 ชนิด 485 แห่ง โดยนักศึกษามีข้อผิดพลาดเรื่องการสะกดคํามากท่ีสุด จํานวน 97 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 และข้อผิดพลาดที่พบน้อยที่สุด คือการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.20  

เมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุข้อผิดพลาดเรื่องการสะกดคํา พบว่า มีปัจจัยมาจากผู้เรียนไม่ใส่ใจการเขียนสะกดคําว่าจะถูก
หรือผิด เมื่อนักศึกษาเขียนอนุเฉท ผู้เรียนไม่เคยใช้พจนานุกรม หรืออุปกรณ์คน้คําเม่ือสงสัยว่าสะกดคําอย่างไร และผู้เรียนขาด
การฝึกโดยเฉพาะในการเขียนตามคําบอก ดังนั้นแนวทางการแก้ไขท่ีเป็นไปได้ คือ ผู้สอนจะต้องกระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษา
รอบคอบกับการเขียนคําสะกดให้มากข้ึน และจัดกิจกรรมทางภาษาให้มากข้ึน เช่น เกมเขียนคําศัพท์ตามคําบอก จัดกิจกรรม
แข่งขันสะกดคํา และเกมปริศนาอักษรไขว้ ในห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังผู้สอนในทุกรายวิชาภาษาอังกฤษควรตรวจ
แก้ไขงานของนักศึกษาให้ละเอียดมากข้ึน เม่ือพบว่านักศึกษาคนใดสะกดคําผิด ผู้สอนควรรีบเสนอแนะและให้ความช่วยเหลือ 
ไม่ปล่อยหรือเพิกเฉยให้ข้อบกพร่องในการเขียนสะกดคําของนักศึกษาผ่านไปโดยไม่ทักท้วง จนการเขียนสะกดคําผิดนี้
กลายเป็นการใช้ภาษาผิดแบบถาวรในการเรียนภาษา 
คําสําคัญ: การเขียนอนุเฉท,  ข้อผิดพลาด 
 

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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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PROCEEDINGS 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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ข้อผิดพลาดในงานเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท : กรณีศึกษางานเขียนอนุเฉทของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
Errors in English Paragraph Writing: A Case Study of Business English 

Students and English Education Students of Rambhai Barni Rajabhat 
University 

กนกวรรณ อยู่ไสว 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาดในงานเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ                
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี และ 2) เพื่อรวบรวมข้อผิดพลาดที่มักใช้ผิดบ่อย (Common 
Errors) ในงานเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะการ
เขียนท่ีดีขึ้น ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีท่ี 2 หมู่ 1 นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีท่ี 2 หมู่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 3 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงลงทะเบียนเรียนวิชา General Writing 1 การเขียน 1 (2022301) 
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 จํานวน 99 คน จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีจับฉลากเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เพ่ือสุ่มหากลุ่มตัวอย่าง 
40% ของจํานวนประชากรทั้งหมด จึงสามารถได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ งานเขียน
ภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท จํานวน 2 ชิ้น เรื่อง My Favorite Superstar และ My Childhood จากนั้นนํางานเขียนมา
วิเคราะห์ตรวจหาข้อผิดพลาด แยกประเภทของข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล โดยประยุกต์ตารางการตรวจหาข้อผิดพลาดของ 
Alice Oshima และ Ann Hogue และวิเคราะห์ข้อผิดพลาดโดยใช้สถิติร้อยละ 

ผลการวิจัยค้นพบข้อผิดพลาด 20 ชนิด 485 แห่ง โดยนักศึกษามีข้อผิดพลาดเรื่องการสะกดคํามากท่ีสุด จํานวน 97 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 และข้อผิดพลาดที่พบน้อยที่สุด คือการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.20  

เม่ือวิเคราะห์หาสาเหตุข้อผิดพลาดเรื่องการสะกดคํา พบว่า มีปัจจัยมาจากผู้เรียนไม่ใส่ใจการเขียนสะกดคําว่าจะถูก
หรือผิด เม่ือนักศึกษาเขียนอนุเฉท ผู้เรียนไม่เคยใช้พจนานุกรม หรืออุปกรณ์คน้คําเม่ือสงสัยว่าสะกดคําอย่างไร และผู้เรียนขาด
การฝึกโดยเฉพาะในการเขียนตามคําบอก ดังนั้นแนวทางการแก้ไขท่ีเป็นไปได้ คือ ผู้สอนจะต้องกระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษา
รอบคอบกับการเขียนคําสะกดให้มากข้ึน และจัดกิจกรรมทางภาษาให้มากข้ึน เช่น เกมเขียนคําศัพท์ตามคําบอก จัดกิจกรรม
แข่งขันสะกดคํา และเกมปริศนาอักษรไขว้ ในห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังผู้สอนในทุกรายวิชาภาษาอังกฤษควรตรวจ
แก้ไขงานของนักศึกษาให้ละเอียดมากข้ึน เมื่อพบว่านักศึกษาคนใดสะกดคําผิด ผู้สอนควรรีบเสนอแนะและให้ความช่วยเหลือ 
ไม่ปล่อยหรือเพิกเฉยให้ข้อบกพร่องในการเขียนสะกดคําของนักศึกษาผ่านไปโดยไม่ทักท้วง จนการเขียนสะกดคําผิดนี้
กลายเป็นการใช้ภาษาผิดแบบถาวรในการเรียนภาษา 
คําสําคัญ: การเขียนอนุเฉท,  ข้อผิดพลาด 
 

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 

year Business English students Group 1 and Group 2 from the Faculty of Humanities and Social Sciences 
as well as the third year English Education students from the Faculty of Education Rambhai Barni Rajabhat 
University Chanthaburi Province who all enrolled in the course “General Writing 1 (2022301)” in the 
second semester of 2016 academic year.  The 39 students were 40% of the total population who were 
selected as the research sample group by using the Simple Random Sampling Method.  The research 
tools were two pieces of English paragraphs on the topics of “My Favorite Superstar” and “My 
Childhood” and an error form, adapted from Alice Oshima and Ann Hogue’s Error Template, prepared to 
record the frequency of each type of errors done by the individual sample.  The descriptive statistic was 
percentage used as the data analysis instrument. 

The results of the study revealed 20 types of errors with 485 single errors.  The findings were 
indicated that errors in spelling were most frequently found (97 errors: 20.00%) and errors in punctuation 
and capitalization were least frequently found (1 error: 0.20%).  When the errors in spelling were 
analyzed, the following factors affecting to misspellings included the students were careless to check 
their English spellings when writing the paragraphs, the students had never looked up the English words in 
the dictionary, or they had never searched for how to spell the English words correctly in any equipment, 
and the students had never practiced how to write the correct spellings through the dictation activity.  
Possible guidelines to solve this problem are that the teachers should encourage the students to be 
more careful when writing the English words and the teachers should design more language activities 
such as dictation games, spelling bee competitions, and crossword puzzles held in the Self-Access Center.  
Moreover, the teachers in all English courses should pay more attention to carefully check the students’ 
assignments.  Whenever the teachers find any students with incorrect spellings, they should not hesitate 
to tell and help the particular students, and they should not ignore the spelling errors until this type of 
errors becomes fossilization in language learning.     
Keywords: Paragraph writing, Errors 

บทนํา 
ในสถานการณ์ปัจจุบันภาษาอังกฤษได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งปัจจัยหลักของการประสบความสําเร็จในทุก

องค์การ ท้ังภาครัฐ และเอกชน ดังที่ข้อบัญญัติขององค์การอาเซียน ข้อที่ 34 ได้ระบุว่า “ภาษาที่ใช้ในการทํางานของอาเซียน
คือภาษาอังกฤษ” (กระทรวงต่างประเทศ, 2556) นับว่าเป็นการเน้นยํ้าถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ โดยองค์การอาเซียน
ซ่ึงเป็นองค์การที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก 

เมื่อภาษาอังกฤษได้รับการยกระดับความสําคัญให้เป็นภาษาสากลท่ีใช้การทํางาน เพื่อการสื่อสาร และใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การค้นคว้าหาข้อมูลจากตําราเอกสาร และเว็บไซต์ต่าง ๆ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นบัณฑิตในยุคท่ี
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community) 10 ชาติสมาชิก จึงต้องสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติได้ 

แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้การสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการเน้นยํ้าความสําคัญผ่านการเรียนการสอน การจัดทํา
หลักสูตรที่เข้มข้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน 
แต่ดูเหมือนว่าทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่เป็นปัญหาที่สุด (รัตนา ภวพัชรอุดม, 2550) 

ท้ังนี้เนื่องจากทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะการส่งสาร หรือทักษะเชิงแสดงออก (productive skill) ซ่ึงผู้ท่ี
สามารถสื่อสารผ่านงานเขียนท่ีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและเป็นงานเขียนท่ีสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เขียนได้ประสบความสําเร็จนั้นต้องมีความพร้อมอย่างแท้จริง (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2540) เนื่องจากผู้เขียนต้องมีความรู้เรื่อง
โครงสร้างทางภาษาอังกฤษ กฎทางภาษาอังกฤษ คําศัพท์ การเรียงลําดับเนื้อความ และองค์ประกอบของงานเขียน
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ผู้เขียนท่านใดมีความสามารถดังกล่าว คือ สามารถถ่ายทอดเน้ือเรื่องที่ต้องการสื่อสาร หรือแสดงความ
คิดเห็นผ่านงานเขียนก็จะนับว่าประสบความสําเร็จในงานเขียน (Khaled Barkaoui, 2007) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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จากการสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การเขียน 1 General Writing 1 (2022301) พบว่านักศึกษา
เกิดความท้อแท้ เนื่องจากความยากในการถ่ายทอด ท้ังนี้เพราะความสามารถในการเขียนท่ีดีไม่ใช่ทักษะที่สามารถรับรู้ได้โดย
ธรรมชาติ แต่เป็นทักษะที่เกิดจากการฝึกฝน ท้ังรูปแบบของการเรียนในห้องเรียน หรือในสภาพแวดล้อมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน
สามารถถ่ายทอดสื่อสารความคิด และเขียนได้ดี โดยใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนเอง นอกจากนั้นการเขียนยังเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการปะติดปะต่อคําให้เป็นประโยค เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในรูปของงานเขียนเชิงเล่าเรื่อง (Narration) เชิง
พรรณนา (Description) เชิงสาธก (Argumentation) (Johanne Myles, 2002) 

นอกจากความชํานาญทางภาษาอังกฤษ ท้ังในเรื่องไวยากรณ์ คําศัพท์ และองค์ประกอบทางการเขียนภาษาอังกฤษ 
(Paragraph Organization)ตัวผู้เรียนเองจะต้องมีใจรักในการเขียน มีความขยันหมั่นเพียร สนใจ จึงจะสามารถสื่อสารผ่าน
งานเขียนได้ อัจจิมา เกิดผล (2550) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้เขียนและงานเขียนท่ีดี ดังนี้ ผู้เขียนมีความสนใจในการอ่าน
หนังสือทุกประเภท อ่านเพื่อจะได้ศึกษาภาษาท่ีใช้เขียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถใช้ภาษาได้ดี ใช้ภาษาง่าย ๆ 
(simple) คุ้นเคย (familiar) ไม่สับสนวกวน (uncomplicated) ไม่ใช้คําฟุ่มเฟือย กระชับ (economical) เฉพาะเจาะจง 
(specific) มีประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี สามารถนําประสบการณ์ เหตุการณ์ ท่ีเคยพบเห็นมาประกอบงานเขียนได้ 
ยอมรับความคิดของผู้อ่ืน สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล รู้จักกลวิธีในการเขียนชนิดต่าง ๆ สามารถเขียนเริ่มต้น
เรื่อง (Introduction) ดําเนินเรื่อง (Body) และสรุปเรื่อง (Conclusion) มีมารยาทในการเขียน ไม่ลอกเลียนแบบใคร (No 
plagiarism) และไม่ได้ทําให้ผู้อ่ืนเสียหาย หรือเดือดร้อนจากงานเขียนของตน ชอบค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอจากหนังสือ ตํารา 
เอกสาร เว็บไซต์ และผู้เขียนต้องมีลักษณะอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ความยาก ข้อผิดพลาด หรือคําวิพากษ์วิจารณ์ 

คุณลักษณะของผู้เขียนและงานเขียนที่ดีท่ีสําคัญเหล่านี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ จอห์น ไบรอัน ฮีตัน (John 
Brian Heaton, 1990) ท่ีกล่าวว่า ทักษะการเขียนเปรียบเสมือนการเรียบเรียงความคิดของผู้เขียนออกมาเป็นตัวอักษร ซ่ึงต้อง
มีความถูกต้องตามวิธีการเขียนของภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ตามทฤษฎีการเขียน ซ่ึงผู้เขียนต้องมีทักษะทาง
ไวยากรณ์ คือต้องสามารถเขียนประโยคได้ถูกหลักไวยากรณ์ (Grammatical) มีทักษะทางลีลาภาษา (Style) คือสามารถเขียน
ประโยคได้หลากหลายแบบ อีกทั้งต้องมีทักษะกลไก คือสามารถใช้สัญลักษณ์ทางภาษาได้ถูกต้อง และทักษะการเลือกข้อความ
ท่ีเหมาะสม คือสามารถเขียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานเขียน 

แต่อย่างไรก็ตาม ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยยังมีข้อบกพร่อง ปัญหาท่ีพบมากที่สุดในการเขียน
ภาษาอังกฤษ คือนักเรียนไทยมักจะแปลไทยเป็นอังกฤษคําต่อคํา (Word by Word Translation) (หนึ่งฤทัย ลาที, 2556) 
และโครงสร้างทางไวยากรณ์อังกฤษเป็นปัญหาใหญ่ของนักเรียนไทย เพราะโครงสร้างของภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างกัน 
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของภาษาไทยเข้าไปแทรกอยู่ในการแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษทําให้ข้อความที่เขียน
นั้นแม้นักศึกษาจะเขียนเป็นถ้อยคําภาษาอังกฤษก็ตาม แต่ใช้รูปแบบหรือโครงสร้างซ่ึงคล้ายกับโครงสร้างในภาษาไทย ผสมกับ
โครงสร้างภาษาอังกฤษ ซ่ึงถือว่าผิดไวยากรณ์ไม่ถูกต้องตามโครงสร้างของภาษาอังกฤษ ในบางครั้งทําให้งานเขียนของ
นักศึกษาไม่อาจสื่อความหมายแก่ผู้อ่านได้ ท้ังนี้ผู้วิจัยซ่ึงรับผิดชอบสอนวิชาการเขียน 1General Writing (2022301) มักจะ
พบข้อผิดพลาดลักษณะที่เกิดจากการนําโครงสร้างภาษาไทยมาใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษเช่นกัน 
 ถึงแม้ว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้จะผ่านการเรียนในรายวิชารูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1 (2021101) และรูปและการใช้ภาษาอังกฤษ
สมัยใหม่ 2 (2021102) มาแล้วก็ตาม ในรายวิชาทั้งสองนี้มุ่งเน้นทบทวนเนื้อหา โครงสร้าง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักศึกษา
เรียนมาแล้วท้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย แต่เนื่องจากนักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน 
ในรายวิชาทั้ง 2 รายวิชานี้จะปรับพ้ืนฐานเรื่องโครงสร้าง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานไปจนถึงระดับสูง 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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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จากการสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การเขียน 1 General Writing 1 (2022301) พบว่านักศึกษา
เกิดความท้อแท้ เนื่องจากความยากในการถ่ายทอด ท้ังนี้เพราะความสามารถในการเขียนท่ีดีไม่ใช่ทักษะที่สามารถรับรู้ได้โดย
ธรรมชาติ แต่เป็นทักษะที่เกิดจากการฝึกฝน ท้ังรูปแบบของการเรียนในห้องเรียน หรือในสภาพแวดล้อมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน
สามารถถ่ายทอดสื่อสารความคิด และเขียนได้ดี โดยใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนเอง นอกจากนั้นการเขียนยังเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการปะติดปะต่อคําให้เป็นประโยค เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในรูปของงานเขียนเชิงเล่าเรื่อง (Narration) เชิง
พรรณนา (Description) เชิงสาธก (Argumentation) (Johanne Myles, 2002) 

นอกจากความชํานาญทางภาษาอังกฤษ ท้ังในเรื่องไวยากรณ์ คําศัพท์ และองค์ประกอบทางการเขียนภาษาอังกฤษ 
(Paragraph Organization)ตัวผู้เรียนเองจะต้องมีใจรักในการเขียน มีความขยันหมั่นเพียร สนใจ จึงจะสามารถสื่อสารผ่าน
งานเขียนได้ อัจจิมา เกิดผล (2550) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้เขียนและงานเขียนท่ีดี ดังนี้ ผู้เขียนมีความสนใจในการอ่าน
หนังสือทุกประเภท อ่านเพื่อจะได้ศึกษาภาษาท่ีใช้เขียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถใช้ภาษาได้ดี ใช้ภาษาง่าย ๆ 
(simple) คุ้นเคย (familiar) ไม่สับสนวกวน (uncomplicated) ไม่ใช้คําฟุ่มเฟือย กระชับ (economical) เฉพาะเจาะจง 
(specific) มีประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี สามารถนําประสบการณ์ เหตุการณ์ ท่ีเคยพบเห็นมาประกอบงานเขียนได้ 
ยอมรับความคิดของผู้อ่ืน สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล รู้จักกลวิธีในการเขียนชนิดต่าง ๆ สามารถเขียนเริ่มต้น
เรื่อง (Introduction) ดําเนินเรื่อง (Body) และสรุปเรื่อง (Conclusion) มีมารยาทในการเขียน ไม่ลอกเลียนแบบใคร (No 
plagiarism) และไม่ได้ทําให้ผู้อ่ืนเสียหาย หรือเดือดร้อนจากงานเขียนของตน ชอบค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอจากหนังสือ ตํารา 
เอกสาร เว็บไซต์ และผู้เขียนต้องมีลักษณะอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ความยาก ข้อผิดพลาด หรือคําวิพากษ์วิจารณ์ 

คุณลักษณะของผู้เขียนและงานเขียนที่ดีท่ีสําคัญเหล่านี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ จอห์น ไบรอัน ฮีตัน (John 
Brian Heaton, 1990) ท่ีกล่าวว่า ทักษะการเขียนเปรียบเสมือนการเรียบเรียงความคิดของผู้เขียนออกมาเป็นตัวอักษร ซ่ึงต้อง
มีความถูกต้องตามวิธีการเขียนของภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ตามทฤษฎีการเขียน ซ่ึงผู้เขียนต้องมีทักษะทาง
ไวยากรณ์ คือต้องสามารถเขียนประโยคได้ถูกหลักไวยากรณ์ (Grammatical) มีทักษะทางลีลาภาษา (Style) คือสามารถเขียน
ประโยคได้หลากหลายแบบ อีกทั้งต้องมีทักษะกลไก คือสามารถใช้สัญลักษณ์ทางภาษาได้ถูกต้อง และทักษะการเลือกข้อความ
ท่ีเหมาะสม คือสามารถเขียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานเขียน 

แต่อย่างไรก็ตาม ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยยังมีข้อบกพร่อง ปัญหาท่ีพบมากที่สุดในการเขียน
ภาษาอังกฤษ คือนักเรียนไทยมักจะแปลไทยเป็นอังกฤษคําต่อคํา (Word by Word Translation) (หนึ่งฤทัย ลาที, 2556) 
และโครงสร้างทางไวยากรณ์อังกฤษเป็นปัญหาใหญ่ของนักเรียนไทย เพราะโครงสร้างของภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่างกัน 
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของภาษาไทยเข้าไปแทรกอยู่ในการแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษทําให้ข้อความที่เขียน
นั้นแม้นักศึกษาจะเขียนเป็นถ้อยคําภาษาอังกฤษก็ตาม แต่ใช้รูปแบบหรือโครงสร้างซ่ึงคล้ายกับโครงสร้างในภาษาไทย ผสมกับ
โครงสร้างภาษาอังกฤษ ซ่ึงถือว่าผิดไวยากรณ์ไม่ถูกต้องตามโครงสร้างของภาษาอังกฤษ ในบางครั้งทําให้งานเขียนของ
นักศึกษาไม่อาจสื่อความหมายแก่ผู้อ่านได้ ท้ังนี้ผู้วิจัยซ่ึงรับผิดชอบสอนวิชาการเขียน 1General Writing (2022301) มักจะ
พบข้อผิดพลาดลักษณะที่เกิดจากการนําโครงสร้างภาษาไทยมาใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษเช่นกัน 
 ถึงแม้ว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้จะผ่านการเรียนในรายวิชารูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1 (2021101) และรูปและการใช้ภาษาอังกฤษ
สมัยใหม่ 2 (2021102) มาแล้วก็ตาม ในรายวิชาทั้งสองนี้มุ่งเน้นทบทวนเนื้อหา โครงสร้าง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักศึกษา
เรียนมาแล้วท้ังในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย แต่เนื่องจากนักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน 
ในรายวิชาทั้ง 2 รายวิชานี้จะปรับพ้ืนฐานเรื่องโครงสร้าง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานไปจนถึงระดับสูง 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. 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉทของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
2.เพื่อรวบรวมข้อผิดพลาด แสดงตัวอย่างข้อผิดพลาดที่มักใช้ผิดบ่อย (Common Errors) ในอนุเฉทของนักศึกษาใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีทักษะความสามารถในการเขียนให้ดีย่ิงขึ้น 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

วิธีการดําเนินการวิจัย เรื่อง ข้อผิดพลาดในงานเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท: กรณีศึกษางานเขียนอนุเฉทของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู่ 1 นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู่ 2 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงลงทะเบียนเรียนวิชา General Writing 1 การเขียน 1 (2022301) 
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 จํานวน 99 คน 
    ผู้วิจัยใช้วิธีการจับฉลากเพื่อสุ่มหากลุ่มตัวอย่างจํานวน 40% จากนักศึกษาใน2สาขาวิชาคือนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจและนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ โดยจับฉลากจากเลขที่ตามลําดับการลงทะเบียนของกลุ่มประชากร                
จึงสามารถได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 39 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

    ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยเตรียมเอกสารการสอน จํานวน 2 เรื่อง คือ Describing a person และ Telling about past 
events ผู้วิจัยมอบหมายให้นักศึกษาเขียนอนุเฉท (Paragraph) จํานวน 10 ประโยค คือ เรื่อง My favorite Superstar ซ่ึงมี
ลักษณะงานเขียนแบบพรรณนา (Description) และเรื่อง My Childhood ซ่ึงมีลักษณะงานเขียนแบบเล่าเรื่อง (Narration) 
 3. ขั้นตอนการวิจัย 
   ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีขั้นตอนการทําวิจัย ดังนี้ 
     3.1 เตรียมเอกสารการสอนเพื่อเป็นตัวอย่าง และอธิบายการเขียนแบบพรรณนา (Description) เร่ือง 
Describing a person 
     3.2 นําเอกสารเรื่อง Describing a person บรรยายให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยเน้นให้นักศึกษาดูอนุเฉท
ตัวอย่าง การใช้รูปประโยค (Sentence Structure) คําคุณศัพท์ (Adjective) คํากริยา (Verb) กาล (Tense) เครื่องหมาย
วรรคตอน (Punctuation) การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (Capitalization) สํานวน (Idiom and Expression) องค์ประกอบของ
อนุเฉท (Paragraph Organization) 
     3.3 มอบหมายให้นักศึกษาเขียนอนุเฉทจํานวน 10 ประโยค โดยผู้วิจัยกําหนดหัวข้อ (Topic) ว่า My Favorite 
Superstar 
     3.4 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมงานเขียนชิ้นที่ 1 
     3.5 เตรียมเอกสารการสอนเพื่อเป็นตัวอย่าง และอธิบายการเขียนแบบเล่าเรื่อง (Narration) เรื่อง Telling 
about past events 
     3.6 นําเอกสารเรื่อง Telling about past events บรรยายให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิม โดยเน้นให้
นักศึกษาดูอนุเฉทตัวอย่าง การใช้รูปประโยคคํากริยาวิเศษณ์ (Adverb) คํากริยา (Verb) กาลท่ีใช้กับเหตุการณ์ในอดีต (Past 
Simple Tense) และย้ําเตือนนักศึกษาเรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 
(Capitalization) และองค์ประกอบของอนุเฉท (Paragraph Organization) 
     3.7 มอบหมายให้นักศึกษาเขียนอนุ เฉทจํานวน  10 ประโยค  โดยผู้ วิจัยกําหนดหัวข้อ  (Topic) ว่า                       
My Childhood 
     3.8 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมงานเขียนชิ้นที่ 2 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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     3.9 ผู้วิจัยจัดทําแบบฟอร์มบันทึกข้อผิดพลาดในการเขียนอนุเฉทของกลุ่มตัวอย่างแยกเป็นรายบุคคล โดย
ประยุกต์ตารางการตรวจและบันทึกข้อผิดพลาดในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของ Alice Oshima และ Ann Hogue 
(2005) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานวิจัยนี้ 
     3.10 ผู้วิจัยตรวจและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดอนุเฉทท้ัง 2 ชิ้น ลงในตารางบันทึกข้อผิดพลาด จําแนกตามประเภท
ข้อผิดพลาด 
     3.11 ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางข้อผิดพลาดส่วนบุคคล และคํานวณเป็น
สถิติ เป็นร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์งานเขียนอนุเฉทของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีท่ี 2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 39 คน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชา การเขียน 1 General Writing 1(2022301) ในภาคการศึกษาท่ี 
2/2559 ผู้วิจัยได้ค้นพบข้อผิดพลาด จากการวิเคราะห์โดยใช้ตารางแบบฟอร์มบันทึกข้อผิดพลาดในการเขียนอนุเฉท ซ่ึง
ประยุกต์มาจากตารางการตรวจให้คะแนนการเขียนอนุเฉทของ Alice Oshima และ Ann Hogue ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ข้อผิดพลาดในงานเขียนอนุเฉท 

ประเภท จํานวน ค่าร้อยละ 
1. การสะกดคํา (Spelling) 97 20.00 
2. การมีย่อหน้า (Indentation) 70 14.43 
3. การมีประโยคแสดงใจความหลัก (Topic Sentence) 59 12.16 
4. การมีประโยคสรุป (Concluding Sentence) 37 7.62 
5. การใช้คํากริยาสอดคล้องกับประธาน (Subject-Verb Agreement) 32 6.59 
6. การใช้รูปประโยคไม่สมบูรณ์ (Sentence Fragments) 30 6.18 
7. การใช้กาลกับเหตุการณ์ในอดีต (Past Simple Tense) 25 5.15 
8. การใช้คํากริยาช่วย (Auxiliary Verbs) 24 4.94 
9. การใช้คําบุพบท (Prepositions) 20 4.12 
10. การใช้รูปแบบคํากริยาหลังคําบุพบท (Verbs Forms after Prepositions) 17 3.50 
11. การใช้คํานําหน้าคํานาม (Articles) 13 2.68 
12. การเรียงลําดับคํา (Word Order) 12 2.47 
13. การใช้คําคุณศัพท์ (Adjectives) 10 2.06 
14. การใช้คํากริยาวิเศษณ์ (Adverbs) 9 1.85 
15. การเรียงส่วนขยาย (Run-on sentences) 8 1.64 
16. การใช้รูปแบบคํากริยาท่ีเท่าเทียมกัน (Pararellism) 7 1.44 
17. การใช้คํานามเอกพจน์และพหูพจน์ (Singular and Plural Nouns) 7 1.44 
18. การใช้คําไม่ตรงบริบทของหัวข้อ (Wrong Word Choice) 6 1.23 
19. การใช้คําฟุ่มเฟือย (Repetitive and Redundant Words) 1 0.20 
20. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (Punctuation 
and Capitalization) 

1 0.20 

รวมข้อผิดพลาด 485 100% 

           



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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     3.9 ผู้วิจัยจัดทําแบบฟอร์มบันทึกข้อผิดพลาดในการเขียนอนุเฉทของกลุ่มตัวอย่างแยกเป็นรายบุคคล โดย
ประยุกต์ตารางการตรวจและบันทึกข้อผิดพลาดในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของ Alice Oshima และ Ann Hogue 
(2005) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานวิจัยนี้ 
     3.10 ผู้วิจัยตรวจและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดอนุเฉทท้ัง 2 ชิ้น ลงในตารางบันทึกข้อผิดพลาด จําแนกตามประเภท
ข้อผิดพลาด 
     3.11 ผู้วิจัยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางข้อผิดพลาดส่วนบุคคล และคํานวณเป็น
สถิติ เป็นร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์งานเขียนอนุเฉทของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีท่ี 2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 39 คน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชา การเขียน 1 General Writing 1(2022301) ในภาคการศึกษาท่ี 
2/2559 ผู้วิจัยได้ค้นพบข้อผิดพลาด จากการวิเคราะห์โดยใช้ตารางแบบฟอร์มบันทึกข้อผิดพลาดในการเขียนอนุเฉท ซ่ึง
ประยุกต์มาจากตารางการตรวจให้คะแนนการเขียนอนุเฉทของ Alice Oshima และ Ann Hogue ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ข้อผิดพลาดในงานเขียนอนุเฉท 

ประเภท จํานวน ค่าร้อยละ 
1. การสะกดคํา (Spelling) 97 20.00 
2. การมีย่อหน้า (Indentation) 70 14.43 
3. การมีประโยคแสดงใจความหลัก (Topic Sentence) 59 12.16 
4. การมีประโยคสรุป (Concluding Sentence) 37 7.62 
5. การใช้คํากริยาสอดคล้องกับประธาน (Subject-Verb Agreement) 32 6.59 
6. การใช้รูปประโยคไม่สมบูรณ์ (Sentence Fragments) 30 6.18 
7. การใช้กาลกับเหตุการณ์ในอดีต (Past Simple Tense) 25 5.15 
8. การใช้คํากริยาช่วย (Auxiliary Verbs) 24 4.94 
9. การใช้คําบุพบท (Prepositions) 20 4.12 
10. การใช้รูปแบบคํากริยาหลังคําบุพบท (Verbs Forms after Prepositions) 17 3.50 
11. การใช้คํานําหน้าคํานาม (Articles) 13 2.68 
12. การเรียงลําดับคํา (Word Order) 12 2.47 
13. การใช้คําคุณศัพท์ (Adjectives) 10 2.06 
14. การใช้คํากริยาวิเศษณ์ (Adverbs) 9 1.85 
15. การเรียงส่วนขยาย (Run-on sentences) 8 1.64 
16. การใช้รูปแบบคํากริยาท่ีเท่าเทียมกัน (Pararellism) 7 1.44 
17. การใช้คํานามเอกพจน์และพหูพจน์ (Singular and Plural Nouns) 7 1.44 
18. การใช้คําไม่ตรงบริบทของหัวข้อ (Wrong Word Choice) 6 1.23 
19. การใช้คําฟุ่มเฟือย (Repetitive and Redundant Words) 1 0.20 
20. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (Punctuation 
and Capitalization) 

1 0.20 

รวมข้อผิดพลาด 485 100% 

           

          จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของงานเขียนอนุเฉทใน 2 หัวข้องานเขียนคือ My Favorite Superstar ซ่ึงเป็นการเขียน
แบบพรรณนา (Description) และ My Childhood ซ่ึงเป็นการเขียนแบบเล่าเรื่อง (Narration) ของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
ชิ้นนี้ พบว่าจากข้อผิดพลาดจํานวน 485 แห่ง นักศึกษามีข้อผิดพลาดเรื่องการสะกดคํามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.00 
ข้อผิดพลาดรองลงมาคือการมีย่อหน้า คิดเป็นร้อยละ 14.43 การมีประโยคแสดงใจความหลัก คิดเป็นร้อยละ 12.16 การมี
ประโยคสรุป คิดเป็นร้อยละ 7.62 การใช้คํากริยาสอดคล้องกับประธาน คิดเป็นร้อยละ 6.59 ข้อผิดพลาดที่พบน้อยท่ีสุด คือ 
เครื่องหมายวรรคตอน และการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 0.20 

สรุปและอภิปรายผล 
1. จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียนอนุเฉท ข้อผิดพลาดท่ีพบมากที่สุด คือ การสะกดคํา (Spelling) กลุ่ม

ตัวอย่างจํานวน 39 คน มีการสะกดคําผิดจํานวน 97 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ซ่ึงบุปผา  บุญทิพย์ (2543) ได้กล่าวถึง
ความสําคัญของการสะกดคําให้ถูกต้องว่าการเขียนสะกดคํา คือว่าเป็นการสื่อสารด้วยการเขียน ถ้าเขียนสะกดคําผิดพลาด การ
สื่อสารจะไม่ชัดเจน ผู้รับสารจะไม่เข้าใจ หรือทําให้เข้าใจผิด การเขียนคําให้ถูกต้องจึงต้องฝึกฝนและระมัดระวัง สาเหตุท่ีทําให้
ผู้เรียนสะกดคําผิด หน่วยการศึกษานิเทศก์ กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการ
เขียนสะกดคําผิดไว้ในคู่มือครูภาษาอังกฤษว่า ดังนี้ 

 1.1 ผู้เรียนไม่ใส่ใจการเขียนว่าจะถูกหรือผิด 
 1.2 ผู้เรียนไม่เคยใช้พจนานุกรม หรืออุปกรณ์ค้นคําใด ๆ เมื่อสงสัยว่าสะกดคําอย่างไร จึงไม่มีโอกาสได้

จดจําคําท่ีถูกตามพจนานุกรมไว้ใช้ 
 1.3 ผู้เรียนขาดการฝึกโดยเฉพาะในการเขียนตามคําบอก (Dictation) ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน 

จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ผู้สอนต้องคํานึงถึงการจัดกิจกรรมที่กระตุ้น ส่งเสริม ให้นักศึกษารอบคอบกับการเขียนสะกดคํามากข้ึน เช่น 
มีกิจกรรมแข่งขันเขียนคําศัพท์ตามคําบอก (Dictation Game) หรือการแข่งขันสะกดคํา (Spelling Bee) หรือสนับสนุน
อุปกรณ์เสริมทักษะการสะกดคํานอกชั่วโมงเรียนในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Center) เช่น อุปกรณ์เกม 
Crossword puzzle เป็นต้น อีกท้ังผู้สอนในทุกรายวิชาภาษาอังกฤษควรตรวจแก้ไขงานของนักศึกษาให้ละเอียดมากขึ้น เมื่อ
พบว่านักศึกษาคนใดสะกดคําผิด ควรเสนอแนะและใช้กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นช่วยในการแก้ไขให้กับนักศึกษา ผู้สอนในทุก
รายวิชาภาษาอังกฤษควรให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง ไม่ปล่อยให้ข้อบกพร่องในการเขียนสะกดคําของนักศึกษาผ่านไปโดย
ไม่ทักท้วง จนการเขียนสะกดคําผิดนี้กลายเป็นการใช้ภาษาผิดถาวร (Fossilization) ซ่ึงสอดคล้องกับ Jenaro A. Diaz-Ducca 
(2012) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้ภาษาผิดถาวรเกิดจากการใช้ภาษาท่ีไม่ถูกต้องจนกลายเป็นนิสัย และยากท่ีจะได้รับการแก้ไข              
ซ่ึงอาจเกิดจากตัวผู้เรียนเอง และจากครูผู้สอน 

2. ข้อผิดพลาดลําดับรองลงมาคือ การมีย่อหน้า (Indentation) กลุ่มตัวอย่างจํานวน 39 คน มีการเขียนอนุเฉทโดย
ไม่มีการย่อหน้า เม่ือเริ่มเขียนประโยคแรกของอนุเฉท จํานวน 70 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.43 ความจําเป็นในเว้นช่องว่างก่อน
การเขียนประโยคแรกใน การเขียนอนุเฉทนั้นมีความสําคัญมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ Elizabeth Liz (2017) ท่ีได้ให้ความสําคัญ
กับการย่อหน้าในการเขียนอนุเฉทของข้อสอบ International English Language Testing System (IELTS) ในส่วนของ
แบบทดสอบการเขียนส่วนที่ 1 และ 2 ว่า ย่อหน้าช่วยให้ผู้อ่าน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประเมินอ่านงานเขียนของเราได้ทราบ
ว่างานเขียนของเราเริ่มตรงบรรทัดใด หรือเมื่อผู้เขียนมีประเด็นที่ต้องการจะเขียนอธิบายใหม่ แล้วขึ้นอนุเฉทใหม่โดยการย่อ
หน้า จะทําให้ง่ายสําหรับผู้ตรวจประเมินอ่านงานเขียนของเรา ถ้าผู้อ่านงานเขียนไม่สามารถมองเห็นอนุเฉทของเรา เราจะได้
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 ซ่ึงอาจ
เป็นผลมาจากนักศึกษายังไม่มีความเข้าใจหลักการเขียนอนุเฉทในภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ และติดการเขียนเรียงความจาก
ภาษาไทย ทศพล ปิจจวงศ์ (2559) ได้กล่าวไว้ใน หลักการเขียนเรียงความภาษาไทย ว่าการเขียนเรียงความเป็นงานเขียนเพื่อ
แสดงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงความคิดเดียว โดยมีหัวใจสําคัญคือ คํานํา หรือบทนํา (Introduction) ซ่ึง
ควรมีสัดส่วนเนื้อหาประมาณ 5-10% ของเนื้อหางานเขียนทั้งหมด จากนั้นส่วนต่อมาของเรียงความ คือเนื้อเรื่อง (Body) ซ่ึง
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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เป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญของเรียงความชิ้นนั้น มีสัดส่วน 80-90% ของเนื้อหาทั้งหมด และส่วนสุดท้ายคือ บทสรุป 
(Conclusion) เป็นส่วนปิดเรื่องให้เกิดความประทับใจ คล้อยตามเนื้อหาเรื่องที่เขียนมาท้ังหมด ส่วนมากมีเพียงย่อหน้าเดียว 
สัดส่วนประมาณเดียวกับคํานํา คือ 5-10% ซ่ึงจากหลักการเขียนเรียงความในภาษาไทยนี้ไม่มีการกล่าวถึงประโยคแสดง
ใจความหลัก (Topic Sentence) เหมือนในงานเขียนภาษาอังกฤษซึ่งคือประโยคที่แสดงความคิดหลัก (Main Idea) ของอนุ
เฉท หรือเรียงความ ซ่ึงมีได้เพียงประโยคเดียว อาจเขียนอยู่เป็นประโยคแรกของงานเขียน หรืออยู่ตอนกลางงานเขียน หรือ
อาจไม่มีประโยคแสดงใจความหลักเขียนปรากฏอยู่อย่างชัดเจน แต่เป็นลักษณะให้ผู้อ่าน อ่านทั้งอนุเฉทและสรุปเป็นความคิด
หลัก (main idea) จากท้ังอนุเฉท มีลักษณะแสดงเป็นนัย (Implied Topic Sentence) (เอกนุช ณ นคร. 2555: 29) จาก
ความแตกต่างในหลักการเขียนของภาษาไทย และภาษาอังกฤษนี้ อาจเป็นสาเหตุให้นักศึกษาขาดการเขียนประโยคแสดง
ใจความหลัก (Topic Sentence) ดังนั้นผู้สอนอาจช่วยเหลือนักศึกษา โดยจัดกระบวนการในการสอนเขียนโดยเริ่มจากระดับ
ง่าย เช่น การคัดลอกแบบ เป็นขั้นตอนแรกที่ผู้เรียนได้รับการฝึกให้คุ้นกับลักษณะของอนุเฉทในภาษาอังกฤษ โดยการศึกษา
จากอนุเฉทภาษาอังกฤษตัวอย่างให้มากข้ึน และวิเคราะห์หาประโยคแสดงใจความหลัก (Topic Sentence) จากนั้นลอกแบบ
ลักษณะประโยคแสดงใจความหลักภาษาอังกฤษที่ดี ก่อนที่ผู้สอนจะใหเ้ขียนอนุเฉทในภาษาอังกฤษแบบเต็มรูปแบบตามวิธีการ
ของ River and Timperly 1972 (อ้างใน เอกนุช ณ นคร, 2555) อีกท้ังผู้สอนควรเน้นยํ้าถึงความสําคัญของการมีประโยค
แสดงความคิดหลัก (Topic Sentence) ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลเรื่อง Supporting English Acquisition โดย Rochester 
Institute of Technology (1990) ท่ีกล่าวว่างานเขียนที่ไม่มีประโยคแสดงความคิดหลัก จะสร้างความยากลําบากให้ผู้อ่าน 
ทําให้ผู้อ่านไม่สามารถรู้ถึงสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร เมื่ออ่านงานเขียนในครั้งแรก และจะสร้างความยากให้กับผู้เขียนท่ีไม่มี
แนวทางในการหาประโยคสนับสนุนที่ตรงประเด็น 

4. ส่วนข้อผิดพลาดด้านอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะมีข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยค สิ่งที่
ผู้วิจัยได้ค้นพบจึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของงานวิจัยในแนว
เดียวกันนี้เล่มอ่ืน ๆ ดังเช่น ต้องหทัย ทองงานขํา และกรรณิการ์ ประทุมโทน (2552) ซ่ึงพบว่ากลุ่มตัวอย่างซ่ึงได้รับมอบหมาย
ให้เขียนบันทึกประจําวันภาษาอังกฤษมีข้อผิดพลาดเรื่องการใช้ verb tense มากท่ีสุด สุภาณี ชินวงศ์ (2543) ค้นพบว่านิสิต
เขียนแสดงความคิดเห็นแนววิทยาศาสตร์ มีข้อผิดพลาดในเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมากที่สุด อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ข้อผิดพลาดทางการเขียนในต่างประเทศ ปัญหาข้อผิดพลาดที่ค้นพบส่วนใหญ่คือการใช้ไวยากรณ์ และโครงสร้างของ
ภาษาอังกฤษเช่นกัน เช่น Sara Sirkka Mungungu (2010) ค้นพบว่าผู้เรียนมีข้อผิดพลาด 4 ประเภทด้วยกัน คือ การใช้ verb 
tense การใช้ preposition การใช้ article และการสะกดคํา ท้ังนี้ข้อผิดด้านไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาอังกฤษ อาจเป็น
สาเหตุมาจาก ประการแรกการแทรกซ้อนของภาษาแม่ ซ่ึงนําไปสู่ข้อผิดพลาดด้านการออกเสียง โครงสร้างไวยากรณ์ และการ
เลือกคําศัพท์ผิด ประการที่สองการสรุปกฎเกินจริง ผู้เรียนจะประมวลข้อมูลทางภาษาใหม่ในใจ และสร้างกฎเกณฑ์ทางภาษา
ขึ้นเอง ดังที่ Hubbard and others (1994) ได้กล่าวไว้ (อ้างใน นวลทิพย์ มหามงคล, 2548)     

 
ข้อเสนอแนะ 

จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ดังนี้ 
1. ผู้สอนนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดงานเขียนอนุเฉทไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน

ทักษะการเขียน โดยเน้นแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด คือด้านการสะกดคํา ด้านองค์ประกอบของอนุเฉทและด้านไวยากรณ์ 
และโครงสร้างภาษาอังกฤษ 

2. งานวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยสามารถเปลี่ยนให้นักศึกษาเขียนภาษาอังกฤษในงานเขียนแบบควบคุม (Controlled 
Writing) ก่อน เพื่อฝึกให้นักศึกษาเคยชินกับการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ จากน้ันจึงค่อยให้นักศึกษาเขียนอนุเฉทแบบ
พรรณนา (Description) และเขียนอนุเฉทแบบเล่าเรื่อง (Narration)  

3. สําหรับข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ ผู้สอนอาจนําข้อผิดพลาดนี้มาสร้างเป็นแบบฝึกหัด 
Error Identification ให้นักศึกษาได้ทําก่อนการเขียนอนุเฉทตามหัวข้อที่ผู้สอนมอบหมาย ท้ังนี้เพื่อเป็นการเตือนนักศึกษา
ทางอ้อมให้เพิ่มความรอบคอบในการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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การรับรูข้องประชาชนตอ่แผนที่แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย                     
ฉบบัผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

RECOGNITION OF PEOPLES FOR WASTES AND HAZARDOUS WASTES 
MANAGEMENT ROAD MAP BY NATIONAL COUNCIL FOR PEACE AND ORDER AGREEMENT 

 
เกียรติภูมิ จันเต, สุนทรี จีนธรรม, อรพรรณ เจริญดง, สายรุ้ง ชอบชน 

เทศบาลตําบลปถัวี จังหวัดจันทบุรี 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนครัวเรือน 
345 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.3 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 30.7 อายุโดย
เฉลี่ย 47.57 ปี มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 45.5 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 
มากท่ีสุด ร้อยละ 55.7 สถานภาพ สมรส มากท่ีสุด ร้อยละ 57.7 ระดับการศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือ มากท่ีสุด ร้อยละ 47.0 
บ้านที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านของตนเอง ร้อยละ 88.7 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.6 คน ปริมาณขยะโดยเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนต่อวัน 4.5 กิโลกรัม การจัดการขยะในครัวเรือนส่วนใหญ่ ท้ิงลงถังขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ ร้อยละ 68.1 รองลงมา เผา
กลางแจ้ง ร้อยละ 22.3 และฝังกลบ ร้อยละ 4.1 บทบาททางสังคม ส่วนใหญ่ไม่มีบทบาททางสังคม ร้อยละ 61.7 และมี
บทบาททางสังคม ร้อยละ 39.3 ประชาชนรับรู้ว่าแผนท่ีแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับผ่านความ
เห็นชอบคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ร้อยละ 62.6 รับรู้เกี่ยวกับแผนที่แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
มากท่ีสุดคือ ชุมชนสามารถจัดการขยะมูลฝอยได้จะทําให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ร้อยละ 
87. 2 และการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจะต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึกและสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย ร้อยละ 80.9  
 ข้อเสนอแนะการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีการจัดทําแผนและขั้นตอนการดําเนินงานโดย
อาศัยแผนท่ีแนวทางนั้นจะต้องมีการจัดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มากท่ีสุด โดยอาศัยสื่อที่
หลากหลายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานการดําเนินงาน และการรับรู้ของประชาชนที่
เพียงพอจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมดําเนินงาน ส่งผลให้ประสบผลสําเร็จและคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินงานของ
โครงการ 
คําสําคัญ : การรับรู้ของประชาชน, การจัดการขยะมูลฝอย, คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

 
ABSTRACT 

 
  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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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การรับรูข้องประชาชนตอ่แผนที่แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย                     
ฉบบัผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

RECOGNITION OF PEOPLES FOR WASTES AND HAZARDOUS WASTES 
MANAGEMENT ROAD MAP BY NATIONAL COUNCIL FOR PEACE AND ORDER AGREEMENT 

 
เกียรติภูมิ จันเต, สุนทรี จีนธรรม, อรพรรณ เจริญดง, สายรุ้ง ชอบชน 

เทศบาลตําบลปถัวี จังหวัดจันทบุรี 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนครัวเรือน 
345 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.3 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 30.7 อายุโดย
เฉลี่ย 47.57 ปี มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 45.5 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 
มากท่ีสุด ร้อยละ 55.7 สถานภาพ สมรส มากท่ีสุด ร้อยละ 57.7 ระดับการศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือ มากท่ีสุด ร้อยละ 47.0 
บ้านที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านของตนเอง ร้อยละ 88.7 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.6 คน ปริมาณขยะโดยเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนต่อวัน 4.5 กิโลกรัม การจัดการขยะในครัวเรือนส่วนใหญ่ ท้ิงลงถังขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ ร้อยละ 68.1 รองลงมา เผา
กลางแจ้ง ร้อยละ 22.3 และฝังกลบ ร้อยละ 4.1 บทบาททางสังคม ส่วนใหญ่ไม่มีบทบาททางสังคม ร้อยละ 61.7 และมี
บทบาททางสังคม ร้อยละ 39.3 ประชาชนรับรู้ว่าแผนท่ีแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับผ่านความ
เห็นชอบคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ร้อยละ 62.6 รับรู้เกี่ยวกับแผนที่แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
มากท่ีสุดคือ ชุมชนสามารถจัดการขยะมูลฝอยได้จะทําให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ร้อยละ 
87. 2 และการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจะต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึกและสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย ร้อยละ 80.9  
 ข้อเสนอแนะการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีการจัดทําแผนและขั้นตอนการดําเนินงานโดย
อาศัยแผนท่ีแนวทางนั้นจะต้องมีการจัดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มากท่ีสุด โดยอาศัยสือ่ที่
หลากหลายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานการดําเนินงาน และการรับรู้ของประชาชนที่
เพียงพอจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมดําเนินงาน ส่งผลให้ประสบผลสําเร็จและคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินงานของ
โครงการ 
คําสําคัญ : การรับรู้ของประชาชน, การจัดการขยะมูลฝอย, คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

 
ABSTRACT 

 
  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 

waste management by trash in the rate 68.1, outdoors burning in the rate 22.3% and landfill in the rate 
4.1%. Most of them did not social role in the rate 61.7% and had social role in the rate 39.3%. Sample 
group were recognition of peoples  for wastes and hazardous wastes management roadmap by national 
council for peace and order agreement in the rate 62.6%. Most of them recognition of peoples  for 
wastes and hazardous wastes management roadmap were community wastes management to useful for 
environmental and good health in the rate 87.2% and public relation advocate by instrument build 
attitude to participate screening wastes in the rate 80.9%.           
 Recommendation was that wastes and hazardous wastes management road map must public 
relation to peoples for information by media multi channel and accessibility. Local administration 
organize were base for implementation and recognition of peoples lead to participate in wastes and 
hazardous wastes management achievement, worth the resources used in the implementation of the 
project. 
Keywords : Recognition of peoples , Wastes management,  National council for peace and order 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกอย่างต่อเนื่องมีความจําเป็นในการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้สนองเพื่อความต้องการ
ของตนเองเพิ่มข้ึนตามไปด้วย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตท่ีผ่านมาขาดความระมัดระวัง ไม่มีความรู้เพียงพอและการใช้
เทคโนโลยีไม่เหมาะสม ไม่มีแผนการจัดการ ตลอดจนกระบวนการผลิตท่ีมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหลายประเภท เช่น 
ทรัพยากรน้ํา ป่าไม้ น้ํามัน และมีการปล่อยมลพิษออกสู่ สิ่ งแวดล้อม  ได้ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและมี
แนวโน้ม เพิ่ มสู งขึ้น (วินัย  วีระวัฒนานนท์, 2555) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากการใช้ทรัพยากร ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของทรัพยากร ตั้งแต่ทรัพยากรดินซ่ึงเป็นแหล่งเพาะปลูก 
ทรัพยากรน้ํา ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพต่างถูกทําลายอย่างรวดเร็ว ปัญหาน้ําเสีย มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทาง
เสียง ขยะมูลฝอยและของเสีย และที่สําคัญเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทําให้โลกร้อนขึ้นจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ซ่ึงมีความรุนแรงและความถี่มากย่ิงขึ้น (เกษม จันทร์แก้ว, 2553)  
  นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเป็นปัญหาสําคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน
และนับวันย่ิงมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทุก
ปีตามอัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภค
ของประชาชนซึ่งในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มข้ึนในอัตราที่ต่ํา
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ท้ังการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย รวมทั้งการทําลาย จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยของของเสียอันตรายท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปีซ่ึงในปี 2555 พบ
ปริมาณขยะชุมชนมีมากถึงประมาณ 24.73 ล้านตัน ในจํานวนนี้สามารถกําจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประมาณ 5.83 
ล้านตัน และถูกนํากลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ 5.28 ล้านตัน มูลฝอยส่วนที่เหลือกว่า 13.62 ล้านตัน ยังคงถูกกําจัดท้ิงอย่าง
ไม่ถูกหลักวิชาการ ด้วยวิธีการเทกองกลางแจ้ง และการเผาในที่โล่ง (เกียรติภูมิ  จันเต, 2559) 
 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 คณะรักษาความงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนที่แนวทาง (Roadmap) 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) ไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยในพื้นท่ีวิกฤติ 2) สร้างรูปแบบการกําจัดมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้น
ทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ และกําจัดโดยเทคโนโลยีผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน 3) วางระเบียบ 
มาตรการ การบริหารจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการท่ีย่ังยืน ด้วยการให้ความรู้
และการบังคับใช้กฎหมาย (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557)  
 แผนท่ีแนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ได้นําไปสู่การปฏิบัติด้วยการมอบหมายภารกิจให้แก่กระทรวง กรม จังหวัด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วน
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการดําเนินงานเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามข้ันตอนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ 
ผู้วิจัยจึงสนใจใคร่รู้ (Curiosity) ว่าประชาชนรับรู้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับผ่านความ
เห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือไม่ เพื่อจะนําไปสู่การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการดําเนินมากย่ิงขึ้น จึงได้ศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับ
ผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทาง 
(Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้ 
 1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
   1.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ เพศ  อายุ  รายได้ ระดับการศึกษา  สถานภาพ ลักษณะที่อยู่อาศัย จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน ปริมาณขยะในครัวเรือน การกําจัดขยะในครัวเรือน และบทบาททางสังคม 
   1.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่ การรับรู้ของประชาชนต่อ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 2. ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตตําบลปัถวี อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบรุี จํานวน 2,987 ครัวเรือน (สํานักทะเบียนราษฎร์ อําเภอมะขาม , 2558) 
 3. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กําหนดโดยตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้จํานวนตัวแทนครัวเรือน 
345 ตัวอย่าง จากนั้นหาสัดส่วนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ จํานวน 12 หมู่บ้าน และสุ่มโดยการจับฉลาก 
 4. ระยะเวลาในการวิจัย เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 5. พ้ืนที่การวิจัย ตาํบลปัถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
  6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มี 2 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  รายได้ ระดับการศึกษา  สถานภาพ ลักษณะที่อยู่
อาศัย จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ปริมาณขยะในครัวเรือน การกําจัดขยะในครัวเรือน และบทบาททางสังคม เ ป็น
แบบสอบถามปลายปิด  
   ส่วนที่ 2 การรับรู ้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นแบบสอบถามปลายปิด  
 7 .  แบบสอบถามผ่านการตรวจความเที่ ย งตรง  (Val id i ty )  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้ปรับแก้ตาม
คํา แนะนํา แล้วนําไปทดลองใช้กลับกลุ่มตัวอย่างท่ีใกล้เคียงกันแล้วนํามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยสูตรของ 
Cronbach's alpha ได้เท่ากับ 0.84 จึงนําไปใช้เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป 
 8. วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
 
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 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการดําเนินงานเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามข้ันตอนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ 
ผู้วิจัยจึงสนใจใคร่รู้ (Curiosity) ว่าประชาชนรับรู้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับผ่านความ
เห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือไม่ เพื่อจะนําไปสู่การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการดําเนินมากย่ิงขึ้น จึงได้ศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับ
ผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทาง 
(Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้ 
 1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
   1.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ เพศ  อายุ  รายได้ ระดับการศึกษา  สถานภาพ ลักษณะที่อยู่อาศัย จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน ปริมาณขยะในครัวเรือน การกําจัดขยะในครัวเรือน และบทบาททางสังคม 
   1.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่ การรับรู้ของประชาชนต่อ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 2. ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตตําบลปัถวี อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบรุี จํานวน 2,987 ครัวเรือน (สํานักทะเบียนราษฎร์ อําเภอมะขาม , 2558) 
 3. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กําหนดโดยตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้จํานวนตัวแทนครัวเรือน 
345 ตัวอย่าง จากนั้นหาสัดส่วนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ จํานวน 12 หมู่บ้าน และสุ่มโดยการจับฉลาก 
 4. ระยะเวลาในการวิจัย เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 5. พ้ืนที่การวิจัย ตาํบลปัถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
  6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มี 2 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  รายได้ ระดับการศึกษา  สถานภาพ ลักษณะที่อยู่
อาศัย จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ปริมาณขยะในครัวเรือน การกําจัดขยะในครัวเรือน และบทบาททางสังคม เ ป็น
แบบสอบถามปลายปิด  
   ส่วนที่ 2 การรับรู ้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นแบบสอบถามปลายปิด  
 7 .  แบบสอบถามผ่านการตรวจความเที่ ย งตรง  (Val id i ty )  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้ปรับแก้ตาม
คํา แนะนํา แล้วนําไปทดลองใช้กลับกลุ่มตัวอย่างท่ีใกล้เคียงกันแล้วนํามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยสูตรของ 
Cronbach's alpha ได้เท่ากับ 0.84 จึงนําไปใช้เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป 
 8. วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
 
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 

 บ้านที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านของตนเอง ร้อยละ 88.7 รองลงมาอาศัยอยู่บ้านญาติ ร้อยละ 7.2 บ้านพัก
ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 2.6 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.6 คน ปริมาณขยะโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อวัน 4.5 
กิโลกรัม การจัดการขยะในครัวเรือนส่วนใหญ่ท้ิงลงถังขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ ร้อยละ 68.1 รองลงมา เผากลางแจ้ง ร้อยละ 
22.3 และฝังกลบ ร้อยละ 4.1  
 บทบาททางสังคม ส่วนใหญ่ไม่มีบทบาททางสังคม ร้อยละ 61.7 และมีบทบาททางสังคม ร้อยละ 39.3 ส่วนใหญ่
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ร้อยละ 13.9 รองลงมา เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ร้อยละ 8.4 และ กํานัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 8.4 
 
 ตารางที่ 1 การรับรู้ของประชาชน ต่อแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ข้อที่ ประเด็นคําถามการรับรู้ การรับรู้ 
รับรู ้ ไม่รับรู ้

1 ท่านรับรู้หรือไม่ว่ามีแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

216 
(62.6) 

129 
(37.4) 

2 ท่านรับรู้หรือไม่ว่าแผนท่ีแนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายจัดทําโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

177 
(51.3) 

168 
(48.7) 

3 ท่านรับรู้หรือไม่ว่าขั้นตอนการดําเนินการแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มี 4 ขั้นตอน 

181 
(52.5) 

164 
(47.5) 

4 
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย ขั้นตอนที่ 1 คือ การกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ 

196 
(56.8) 

149 
(43.2) 

5 
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย ขั้นตอนที่ 2 คือ การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม 

156 
(45.2) 

182 
(52.8) 

6 
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย ขั้นตอนที่ 3 คือ การวางระเบียบมาตรการการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

196 
(56.8) 

149 
(43.2) 

7 
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย ขั้นตอนที่ 4 คือ การสร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่
การจัดการที่ย่ังยืน 

198 
(57.4) 

147 
(42.6) 

8 ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มีการใช้โมเดล 
LMS 

184 
(53.3) 

161 
(46.7) 

 
 
  ตารางที่ 1 (ต่อ) การรับรู้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ข้อที่ ประเด็นคําถามการรับรู้ การรับรู้ 
รับรู ้ ไม่รับรู ้

9 
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย มีแนวทางการดําเนินงานระยะเร่งด่วน (6 เดือน) 
ระยะปานกลาง (1 ปี) ระยะยาว (1 ปีขึ้นไป) 

203 
(58.8) 

142 
(41.2) 

10 ท่ านรั บ รู้หรื อ ไม่ ว่ า จั งหวั ด ท่ี มี ขยะตกค้ า ง ระดับวิ กฤต  ได้ แก่  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, นครปฐม, สระบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี 

179 
(51.9) 

166 
(48.1) 

11 ท่านรับรู้หรือไม่ว่ามีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการขยะ 160 185 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

260

มูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 (46.4) (53.6) 

12 
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กํากับดูแลการบริหารจัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

205 
(59.4) 

140 
(40.6) 

13 
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย จะต้องมีการสร้างจิตสํานึกและวินัยในการจัดการ
ขยะมูลฝอยให้แก่นักเรียนและเยาวชน 

277 
(80.3) 

68 
(19.7) 

14 

ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย จะต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูก
จิตสํานึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

279 
(80.9) 

66 
(19.1) 

15 
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย ส่งผลให้มีโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

259 
(75.1) 

86 
(24.9) 

16 ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการคัดแยกขยะมูลฝอยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป 
ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 

265 
(76.8) 

80 
(23.2) 

17 ท่านรับรู้หรือไม่ว่าขยะมูลฝอยสามารถแปรรูปเป็นพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 226 
(65.5) 

119 
(34.5) 

18 ท่านรับรู้หรือไม่ว่าเทศบาลตําบลปัถวีมีเทศบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 

252 
(73.0) 

93 
(27.0) 

19 ท่านรับรู้หรือไม่ว่าขยะมูลฝอยหากมีการคัดแยกก่อนทิ้งแล้วจะสามารถนําไปสร้าง
รายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 

276 
(80.0) 

69 
(20.0) 

20 ท่านรับรู้หรือไม่ว่าหากชุมชนสามารถจัดการขยะมูลฝอยได้จะทําให้ประชาชนได้
อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

301 
(87.2) 

44 
(12.8) 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนรับรู้ว่ามีแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฉบับผ่านความเห็นชอบคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร้อยละ 62.6 และไม่รับรู้ ร้อยละ 37.4 ประชาชนรับรู้สูงที่สุดคือ หาก
ชุมชนสามารถจัดการขยะมูลฝอยได้จะทําให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ร้อยละ 87.2 
รองลงมาการรับรู้การดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap)     การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จะต้อง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ร้อยละ 80.9  และประชาชนรับรู้น้อยที่สุดคือ การรับรู้เกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ขั้นตอนที่ 2 (การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม) รับรู้ 
ร้อยละ 45.2 และไม่รับรู้ ร้อยละ 52.8   
 
การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 การรับรู้เกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ขั้นตอนที่ 2 คือ การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 45.2 และไม่
รับรู้ ร้อยละ 52.8 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เสนอ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ได้ถูกเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในระดับ
ชุมชนหรือหมู่บ้าน หรือหากรับรู้แต่ไม่เข้าใจเนื่องจากแผนที่แนวทาง (Roadmap) มีภาษาทางวิชาการ จําเป็นจะต้องมีการ
สื่อสารที่ดีด้วยสื่อที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย สอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงใจ ปินตามูล (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองการ



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

261

มูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 (46.4) (53.6) 

12 
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กํากับดูแลการบริหารจัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

205 
(59.4) 

140 
(40.6) 

13 
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย จะต้องมีการสร้างจิตสํานึกและวินัยในการจัดการ
ขยะมูลฝอยให้แก่นักเรียนและเยาวชน 

277 
(80.3) 

68 
(19.7) 

14 

ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย จะต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูก
จิตสํานึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

279 
(80.9) 

66 
(19.1) 

15 
ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย ส่งผลให้มีโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

259 
(75.1) 

86 
(24.9) 

16 ท่านรับรู้หรือไม่ว่าการคัดแยกขยะมูลฝอยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป 
ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 

265 
(76.8) 

80 
(23.2) 

17 ท่านรับรู้หรือไม่ว่าขยะมูลฝอยสามารถแปรรูปเป็นพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 226 
(65.5) 

119 
(34.5) 

18 ท่านรับรู้หรือไม่ว่าเทศบาลตําบลปัถวีมีเทศบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 

252 
(73.0) 

93 
(27.0) 

19 ท่านรับรู้หรือไม่ว่าขยะมูลฝอยหากมีการคัดแยกก่อนทิ้งแล้วจะสามารถนําไปสร้าง
รายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 

276 
(80.0) 

69 
(20.0) 

20 ท่านรับรู้หรือไม่ว่าหากชุมชนสามารถจัดการขยะมูลฝอยได้จะทําให้ประชาชนได้
อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

301 
(87.2) 

44 
(12.8) 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนรับรู้ว่ามีแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฉบับผ่านความเห็นชอบคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร้อยละ 62.6 และไม่รับรู้ ร้อยละ 37.4 ประชาชนรับรู้สูงที่สุดคือ หาก
ชุมชนสามารถจัดการขยะมูลฝอยได้จะทําให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ร้อยละ 87.2 
รองลงมาการรับรู้การดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap)     การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จะต้อง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ร้อยละ 80.9  และประชาชนรับรู้น้อยที่สุดคือ การรับรู้เกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ขั้นตอนที่ 2 (การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม) รับรู้ 
ร้อยละ 45.2 และไม่รับรู้ ร้อยละ 52.8   
 
การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 การรับรู้เกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ขั้นตอนที่ 2 คือ การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม ประชาชนรับรู้ ร้อยละ 45.2 และไม่
รับรู้ ร้อยละ 52.8 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เสนอ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ได้ถูกเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในระดับ
ชุมชนหรือหมู่บ้าน หรือหากรับรู้แต่ไม่เข้าใจเนื่องจากแผนที่แนวทาง (Roadmap) มีภาษาทางวิชาการ จําเป็นจะต้องมีการ
สื่อสารที่ดีด้วยสื่อที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย สอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงใจ ปินตามูล (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองการ

จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโสก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นระดับมากในการเข้ามามีส่วนร่วมประชุม อบรม ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และ
หากมีการบริหารงานทีดีก็จะทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ลุล่วงและประชาชนให้ ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมได้มากข้ึน 
และสอดคล้องกับ จันทร์เพ็ญ มีนคร (2554) ที่ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตําบล
บางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การประชาสัมพันธ์หรือชักชวนร่วมในโครงการรวมถึงการเข้าร่วม
โครงการประชาชนยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการอย่างแท้จริง ส่วนการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะจากการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดการปัญหาขยะยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ
ประชาชนไม่เล็งเห็นความสําคัญในการแยกขยะก่อนที่จะนําไป ท้ิงหรือกําจัด ขยะมีปริมาณมากทําให้เสียเวลายากต่อการแยก 
ขาดแนวทางหรือขาดการส่งเสริมให้ความร่วมมือในการแยกขยะ ขาดการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวกับความรู้และ
ความเข้าใจรวมไปถึงประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการจัดทําโครงการ 
 การรับรู้เกี่ยวกับการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 
พบว่า รับรู้ ร้อยละ 46.4 และไม่รับรู้ ร้อยละ 53.6 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการประกาศใช้กฎหมายของประเทศไทยจะประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และยังมีการเผยแพร่ไปยังส่วนราชการ กระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนอาจเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร และอาจเป็นเรื่องที่ไม่กระทบต่อการดํารงชีวิตของตน จึงไม่ให้ความสนใจในการรับรู้  
 การรับรู้เกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
จะต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
มูลฝอย พบว่า รับรู้ ร้อยละ 80.9 และไม่รับรู้ ร้อยละ 19.1 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการสร้างกระแสสังคมเกี่ยวกับการคัดแยก
เพื่อลดปริมาณขยะทางสื่อต่างๆ ทําให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรับรู้ว่าการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการทุกข้ันตอนจึงจะประสบความสําเร็จ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
อนุรักษ์ รัตนาคะ และ เกียรติภูมิ จันเต (2554) เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลปัถวี อําเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี พบว่า การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดและการกําจัด
ขยะให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินงานตั้งแต่นําเสนอปัญหาและความต้องการ การจัดทํา
โครงการ ลงมือปฏิบัติ และประเมินผลการดําเนินงาน 
  การรับรู้ว่าหากชุมชนสามารถจัดการขยะมูลฝอยได้จะทําให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี พบว่า รับรู้ ร้อยละ 87.2 ไม่รับรู้ ร้อยละ 12.8 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
และหน่วยงานราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ชักชวนให้ประชาชนดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยจึงทําให้
ประชาชนได้รับรู้ว่าหากชุมชนปราศจากขยะแล้วจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดการเกิดโรคในชุมชน ส่งผลต่อการมีสุขภาพดี 
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุณีรัตน์ ย่ังยืน และคณะ (2556) เรื่องการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะของ
ชุมชนบ้านหัวหนอง ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดต้ัง
ธนาคารขยะของหมู่บ้าน อยากให้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ทําให้ประชาชนรู้จักวิธีคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง มีส่วนร่วม
ในการจัดการ ปัญหาขยะของชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน ชุมชนสะอาด ซ่ึงกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตสํานึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงการมีส่วนร่วมใน การจัดการเป็นปัจจัยท่ีสําคัญ 
ถ้าทุกคนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนก็จะส่งผลให้เกิดการสร้างกลุ่มบุคคลที่สามารถพัฒนาการจัดการขยะให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาเรื่องการรับรู้ของประชาชนต่อแผนที่แนวทาง (Roadmap) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้ 
 1. การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีการจัดทําแผนและข้ันตอนการดําเนินงานโดยอาศัยแผนที่
แนวทาง (Roadmap) นั้น จะต้องมีการจัดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มากท่ีสุด โดยอาศัยสื่อ
ท่ีหลากหลายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนการใช้คําภาษาต่างประเทศ เช่น Roadmap ควรแปลเป็นภาษาไทยที่
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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 2. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ควรใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานในการดําเนินงานตั้งแต่
การประชาสัมพันธ์ การจัดทําโครงการ ลงมือปฏิบัติ และประเมินผล เพราะหน่วยงานอยู่ในพื้นที่และใกล้ชิดประชาชนมาก
ท่ีสุด 
 3. การรับรู้ของประชาชนย่อมนําไปสู่การเข้ามามีส่วนของประชาชน เพราะได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจท่ีเห็น
ว่าตนเองและชุมชนจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ การดําเนินงานจะประสบผลสําเร็จคุ้มค่ากับทรัพยากร
ต่างๆ ท่ีใช้ไปกับแผนงานหรือโครงการนั้นๆ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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 2. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ควรใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานในการดําเนินงานตั้งแต่
การประชาสัมพันธ์ การจัดทําโครงการ ลงมือปฏิบัติ และประเมินผล เพราะหน่วยงานอยู่ในพื้นที่และใกล้ชิดประชาชนมาก
ท่ีสุด 
 3. การรับรู้ของประชาชนย่อมนําไปสู่การเข้ามามีส่วนของประชาชน เพราะได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจท่ีเห็น
ว่าตนเองและชุมชนจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ การดําเนินงานจะประสบผลสําเร็จคุ้มค่ากับทรัพยากร
ต่างๆ ท่ีใช้ไปกับแผนงานหรือโครงการนั้นๆ 
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Causal Factors Affecting Trust and Selection of Accounting Firm of 
Entrepreneurs in Saraburi 

พิชญ์กสินี  นนท์กาญจนจินดา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุ ความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลท่ี

ส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
ให้บริการกับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ จงัหวัดสระบุรี โดยทําการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 324 ชุด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลนั้นได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ t-Test, F-Test (One - way ANOVA) 
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .05 

ผลการวิจัยพบว่า อายุ และประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกัน มีผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงาน
บัญชีท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และคุณภาพการให้บริการ ด้านความรับผิดชอบของสํานักงานบัญชี 
มีมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ 
จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ : ความไว้วางใจ, สํานักงานบัญชี, ผู้ประกอบการ 
 

Abstract 
 

This quantitative research aimed 1) to examine the cause factors which had impact on trust 
and selection of accounting firm of entrepreneurs in Saraburi province, and 2) to seek for the 
relationship between service quality and trust on accounting firm of entrepreneurs in Saraburi province. 
The samples were entrepreneurs in Saraburi province. The data collecting tool was 324 sets of 
questionnaires. A computerized statistic program was used for analyzing the data, and the statistics 
used for analyzing the data were T-test, F-Test, (One-Way ANOVA), and multiple regression analysis 
(MRA). The hypotheses were tested at statistical significantly of .05. 

The findings showed that the differences of operation duration duration and type of business 
differently affected the entrepreneur’s trust on accounting firm at statistical significance of .05, and 
service quality elements of responsibility and courteousness and friendliness were related to trust at 
statistical significance of .05. 
Keywords: Trust, Accounting Company, Entrepreneurs 
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บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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สาเหตุท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจในการเลือกสํานักงานบัญช ี 
ของผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุร ี

Causal Factors Affecting Trust and Selection of Accounting Firm of 
Entrepreneurs in Saraburi 

พิชญ์กสินี  นนท์กาญจนจินดา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุ ความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลท่ี

ส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
ให้บริการกับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ จงัหวัดสระบุรี โดยทําการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 324 ชุด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลนั้นได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ t-Test, F-Test (One - way ANOVA) 
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .05 

ผลการวิจัยพบว่า อายุ และประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกัน มีผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงาน
บัญชีท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และคุณภาพการให้บริการ ด้านความรับผิดชอบของสํานักงานบัญชี 
มีมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ 
จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ : ความไว้วางใจ, สํานักงานบัญชี, ผู้ประกอบการ 
 

Abstract 
 

This quantitative research aimed 1) to examine the cause factors which had impact on trust 
and selection of accounting firm of entrepreneurs in Saraburi province, and 2) to seek for the 
relationship between service quality and trust on accounting firm of entrepreneurs in Saraburi province. 
The samples were entrepreneurs in Saraburi province. The data collecting tool was 324 sets of 
questionnaires. A computerized statistic program was used for analyzing the data, and the statistics 
used for analyzing the data were T-test, F-Test, (One-Way ANOVA), and multiple regression analysis 
(MRA). The hypotheses were tested at statistical significantly of .05. 

The findings showed that the differences of operation duration duration and type of business 
differently affected the entrepreneur’s trust on accounting firm at statistical significance of .05, and 
service quality elements of responsibility and courteousness and friendliness were related to trust at 
statistical significance of .05. 
Keywords: Trust, Accounting Company, Entrepreneurs 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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วันท่ี  
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บทนํา 
การประกอบกิจการในอดีตนั้นยังเป็นการทําบัญชีแบบเรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก แต่ในสภาพปัจจุบันการดําเนินธุรกิจ 

ประกอบกิจการของแต่ละอุตสาหกรรมย่อมต้องการทราบฐานะทางการเงินของกิจการ งบการเงินจึงเป็นแหล่งข้อมูลท่ีทําให้
ทราบถึงฐานะการเงินของกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรอบเวลา ซ่ึงตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 กําหนดให้กิจการ
ต้องมีการทําบัญชีและมีหน้าท่ีต้องจัดทํางบการเงินส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ภายในเวลา 5 เดือน 
หลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และตามแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) งบการเงินจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานกระแสเงินสด และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งบการเงินกลุ่มต่าง ๆ นอกจากนี้งบการเงินยังแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล
ทรัพยากรของกิจการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นงบการเงินจึงเป็นการแสดงให้ทราบถึงแนวโน้มและทิศทางของกิจการ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง จึงเป็นสาเหตุท่ีจําเป็นอย่างย่ิงที่งบการเงินจะต้องมีความถูกต้อง
ครบถ้วน น่าเชื่อถือและเปรียบเทียบกันได้ ซ่ึงผู้ท่ีมีหน้าท่ีจัดทําบัญชีมิอาจละเลย การจัดทํา        งบการเงินได้ โดยต้อง
จัดทําให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งบการเงิน 
(ปฏิญญา แก้วเจริญ, 2555) 

ในปัจจุบันนี้การทําบัญชีถือเป็นวิชาชีพอิสระ ซ่ึงทําหน้าท่ีในการให้บริการจัดทําบัญชี โดยผู้ทําบัญชีต้องมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า และต้องได้รับการฝึกอบรมตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด โดยผู้ทํา
บัญชีจะต้องปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี กฎระเบียบและข้อบังคับท่ีสภา
วิชาชีพกําหนด ซ่ึงเมื่อทางสภาวิชาชีพบัญชีประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ทําให้นักบัญชีเข้ามามีบทบาทสําคัญมาก
ขึ้น แต่ส่วนใหญ่นักบัญชีจะนิยมทํางานในองค์กรขนาดใหญ่ ท่ีให้ค่าตอบแทนที่สูงและมีชื่อเสียง ดังนั้นกิจการขนาดกลาง
และขนาดเล็กจึงนิยมใช้บริการของสํานักงานบัญชีเพราะได้รับความสะดวกสบายมากกว่าการจ้างนักบัญชี สํานักงานบัญชี
จึงเข้ามามีบทบาทมากข้ึนทั้งในเรื่อง การจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ การวางระบบบัญชี การจัดทําบัญชี การตรวจสอบบัญชี 
การให้คําปรึกษาปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรกับธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงเลือกใช้สํานักงานบัญชีท่ีมีคุณภาพและ
ตอบสนองความต้องการของกิจการ (ศรุต จิตตัดคานนท์, 2556) 

โดยสาเหตุท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ คือ ทัศนคติของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กประสบปัญหาจากการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีมากท่ีสุดโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม
ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี ซ่ึงต้องมีการย่ืนงบการเงินและแบบฟอร์มภาษีให้ทันกําหนด จึงทําให้ทราบถึงการตัดสินใจว่า
จะมีการเปลี่ยนสํานักงานบัญชีใหม่หรือเลือกใช้สํานักงานบัญชีเดิมต่อไป และเหตุผลที่ทําให้ธุรกิจต้องเปลี่ยนสํานักงานบัญชี
ใหม่ก็มีเหตุมากจาก ปิดงบให้ไม่ทัน ทําให้ภาษีมากเกินไป เพราะงบการเงินที่ออกมามีความล่าช้า ทําให้แก้ไขได้ไม่ทันเวลา 
ปิดงบกระชั้นชิดจนลูกค้าไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบงบการเงินก่อน จะเห็นว่าช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กจะมีการยกเลิกสัญญาจากสํานักงานบัญชีเก่าเพื่อหาสํานักงานบัญชีแห่งใหม่มากที่สุด (ปิยรัตน์ คู่ณรงค์นันทกุล, 
2552) 

ด้วยสาเหตุข้างต้นและจากการศึกษาลงพื้นที่ดังกล่าว ผู้ศึกษามีความสนใจถึงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจใน
การเลือกสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการจังหวัดสระบุรี เพราะต้องการทราบถึงปัจจัยและพฤติกรรมการเลือกใช้
สํานักงานบัญชีตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการให้บริการของสํานักงานบัญชี องค์ความรู้ท่ีได้จากหน่วยงานรัฐ เช่น กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพกร กระทรวงการคลัง ในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการ
เลือกใช้สํานักงานบัญชี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้ทําบัญชีให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการต่อไป ซ่ึงผู้วิจัยคาดว่า ผลการวิจัยท่ีได้นั้นสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ และ
ยกระดับความสามารถในการประกอบการของสํานักงานบัญชี เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อม และสภาพ
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสาเหตุท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี 
2. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงาน

บัญชีของผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี

ของผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ และระยะเวลา

ของการดําเนินธุรกิจ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจในการเลือกสํานักงานบัญชขีองผู้ประกอบการแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการ จังหวัดสระบุรี จํานวน 1,710 ราย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้สูตร Yamane จํานวน 324 ราย 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
    2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 

2.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ประเภทของธุรกิจ 
- รูปแบบของธุรกิจ 
- ระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ 

2.1.2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
- ด้านการติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ 
- ด้านความรับผิดชอบของสํานักงานบัญชี 
- ด้านชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบัญชี  
- ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
- ด้านมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร 

    2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สาเหตุท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ จังหวัด
สระบุรี 
                      ตัวแปรอิสระ                                                                           ตัวแปรตาม   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                           
                                               ภาพ 1 กรอบแนวความคิด 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
- ด้านการติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ 
- ด้านความรับผิดชอบของสํานักงานบัญช ี
- ด้านชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบญัชี  
- ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
- ด้านมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ประเภทของธุรกิจ 
- รูปแบบของธุรกิจ 
- ระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ 

สาเหตุท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจ
ในการเลือกสํานักงานบัญชีของ
ผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี
ของผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ และระยะเวลา

ของการดําเนินธุรกิจ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจในการเลือกสํานักงานบัญชขีองผู้ประกอบการแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการ จังหวัดสระบุรี จํานวน 1,710 ราย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้สูตร Yamane จํานวน 324 ราย 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
    2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 

2.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ประเภทของธุรกิจ 
- รูปแบบของธุรกิจ 
- ระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ 

2.1.2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
- ด้านการติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ 
- ด้านความรับผิดชอบของสํานักงานบัญชี 
- ด้านชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบัญชี  
- ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
- ด้านมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร 

    2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สาเหตุท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ จังหวัด
สระบุรี 
                      ตัวแปรอิสระ                                                                           ตัวแปรตาม   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                           
                                               ภาพ 1 กรอบแนวความคิด 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
- ด้านการติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ 
- ด้านความรับผิดชอบของสํานักงานบัญช ี
- ด้านชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบญัชี  
- ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
- ด้านมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ประเภทของธุรกิจ 
- รูปแบบของธุรกิจ 
- ระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ 

สาเหตุท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจ
ในการเลือกสํานักงานบัญชีของ
ผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

268

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการ จังหวัดสระบุรี จํานวน 1,710 ราย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้สูตร Yamane จํานวน 324 ราย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม จากงานวิจัยของ สุกัญญา จันทรประภาพ (2542) ซ่ึงนํามาปรับปรุง

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลักษณะตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้ศึกษาได้ทําการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ และระยะเวลา

ของการดําเนินธุรกิจ 
ส่วนที่ 2 สาเหตุท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับ

ด้านการติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ ด้านความรับผิดชอบของสํานักงานบัญชี ด้านชื่อเสียงและการยอมรับของสํานัก
งานสอบบัญชี ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และด้านมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ จะเป็นคําถามปลายเปิด เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามต้องการแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ 

 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตําราและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา 
2. สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้วิจยัต้องการ  
3. เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมของแบบสอบถาม 
4. ปรับปรุงแก้ไขคําถามของแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 324 ราย เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์

ท้ังหมด 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับสาเหตุท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจในการ

เลือกสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนํามาเป็นแนวทางการจัดทํา
แบบสอบถามสําหรับการวิจัย 

คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วยข้อคําถามท่ีให้เลือกตอบ ประกอบด้วยคําตอบ ในการแบ่งระดับคะแนนแบบ 
Rating Scale ของ Likert (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) มี 5 ระดับความสําคัญ คือ ความไว้วางใจมากที่สุด ความไว้วางใจมาก 
ความไว้วางใจปานกลาง ความไว้วางใจน้อย ความไว้วางใจน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้ 

 ระดับความสําคัญ    คะแนน 
 ความไว้วางใจมากที่สุด       5 
 ความไว้วางใจมาก                                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 
  

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทําการเก็บรวมรวบข้อมูลต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือน พฤษภาคม  2560 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปมาช่วยในการประมวลผลทางสถิติ ได้แก่  
 1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) 

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของ
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีคํานวณโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ใช้วิธีคํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)  
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

2.1 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ รูปแบบของ
ธุรกิจ และระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจที่แตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของ
ผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน ใช้สถิติ T-Test ในกรณีตัวแปรอิสระ เพศ กับ รูปแบบของธุรกิจ และใช้สถิติ F-Test สําหรับตัว
แปรอิสระอื่น ๆ 

2.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ท่ีประกอบด้วย ด้านการติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ ด้าน
ความรับผิดชอบของสํานักงานบัญชี ด้านชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบัญชี ด้านการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และด้านมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี 
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression analysis: MRA) 
 
ผลการวิจัย 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในกลุ่มอายุต่ํากว่า 30 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบธุรกิจบริการ และ จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทมากท่ีสุด โดยมีระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ 
มากกว่า 10 ปี เป็นส่วนมาก 
 

ตาราง 1 ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ 
 

ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
- ด้านการติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ 4.48 0.60 
- ด้านความรับผิดชอบของสํานักงานบัญช ี 4.45 0.64 
- ด้านชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบญัชี  4.51 0.62 
- ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 4.32 0.69 
- ด้านมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร 4.31 0.68 
 
จากตาราง 1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเรื่อง 

ชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบัญชีมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 
รองลงมา การติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ 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 เวลาท่ีให้บริการ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68  

นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้
บริการสํานักงานบัญชีท่ีแตกต่างกัน 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทําการเก็บรวมรวบข้อมูลต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือน พฤษภาคม  2560 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปมาช่วยในการประมวลผลทางสถิติ ได้แก่  
 1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) 

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของ
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีคํานวณโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจยัคุณภาพการให้บริการ ใช้วิธีคํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)  
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

2.1 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ รูปแบบของ
ธุรกิจ และระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจที่แตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของ
ผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน ใช้สถิติ T-Test ในกรณีตัวแปรอิสระ เพศ กับ รูปแบบของธุรกิจ และใช้สถิติ F-Test สําหรับตัว
แปรอิสระอื่น ๆ 

2.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ท่ีประกอบด้วย ด้านการติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ ด้าน
ความรับผิดชอบของสํานักงานบัญชี ด้านชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบัญชี ด้านการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และด้านมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี 
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression analysis: MRA) 
 
ผลการวิจัย 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในกลุ่มอายุต่ํากว่า 30 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบธุรกิจบริการ และ จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทมากท่ีสุด โดยมีระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ 
มากกว่า 10 ปี เป็นส่วนมาก 
 

ตาราง 1 ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ 
 

ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
- ด้านการติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ 4.48 0.60 
- ด้านความรับผิดชอบของสํานักงานบัญช ี 4.45 0.64 
- ด้านชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบญัชี  4.51 0.62 
- ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 4.32 0.69 
- ด้านมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร 4.31 0.68 
 
จากตาราง 1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเรื่อง 

ชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบบัญชีมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 
รองลงมา การติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ 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 เวลาท่ีให้บริการ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68  

นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้
บริการสํานักงานบัญชีท่ีแตกต่างกัน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตาราง 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ สถิติท่ีใช้ ค่า sig 
เพศ  
อายุ  
ระดับการศึกษา  
ประเภทของธุรกิจ  
รูปแบบของธุรกิจ  
ระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ  

t-Test 
F-Test 
F-Test 
F-Test 
t-Test 
F-Test 

.334 
.000* 
.526 
.000* 
.023* 
.645 

 
สมมติฐานที่ 1 พบว่า อายุ ประเภทของธุรกิจและรูปแบบของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความไว้วางใจในการ

เลือกใช้บริการสํานักงานบัญช ีท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  
นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐานด้วย MRA ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ มีผลต่อความไว้วางใจในการ

เลือกใช้บริการสํานักงานบัญช ี 
 

ตาราง 3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2  
 

ตัวแปรอิสระ 
Unstandardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 
ค่าคงที ่ 11.111 1.434 7.749 .000   

ด้านการติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ .036 .058 .618 .537 .556 1.798 
ด้านความรับผิดชอบของสํานักงานบัญชี .396 .068 5.872 .000 .234 4.267 
ด้านชื่อเสียงและการยอมรับของสํานัก
งานสอบบัญชี  

.043 .068 .637 .525 .206 4.852 

ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า .072 .038 1.877 .061 .568 1.760 
ด้านมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร .181 .054 3.369 .001 .528 1.893 
R = .690 R2 = .477 S.E.E. = 3.1583 F = 71.741 Sig. = .000 

 
สมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการท่ีประกอบไปด้วย ด้านความรับผิดชอบของสํานักงานบัญชี 

และด้านมารยาทและความสุภาพเป็นมิตร มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี อย่างมี
นัยสําคัญ ท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลการวิจยั 
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในกลุ่มอายุต่ํากว่า 30 ปี จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบธุรกิจบริการ และ จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทมากท่ีสุด โดยมีระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ 
มากกว่า 10 ปี เป็นส่วนมาก 

ปัจจัยด้านคุณภาพการใหบ้ริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นเรื่อง ชื่อเสียงและการยอมรับของสํานักงานสอบ
บัญชีมากท่ีสุด รองลงมา การติดต่อสื่อสารและการเข้าบริการ ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ ต้องให้บริการและแก้ปัญหาอย่าง
รวดเร็ว ความรับผิดชอบของสํานักงานบัญชี การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความรวดเร็วในการทํางาน และถูกต้อง 
และมีมารยาท ความสุภาพเป็นมิตร เวลาท่ีให้บริการ มีผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของผู้ตอบ
แบบสอบถามค่อนข้างมาก ในเรื่องการรักษาข้อมูลขององค์กร ความม่ันใจว่าสํานักงานบัญชีมีความเป็นมืออาชีพ โดยอยาก
ใช้บริการอีกต่อไปตลอดการดําเนินธุรกิจ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบไปด้วย อายุ และประเภทของธุรกิจท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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0.000 และ 0.000 ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วยด้านความรับผิดชอบของสํานักงานบัญชี และด้าน
มารยาทและความสุภาพเป็นมิตร มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ 
จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 และ 0.001 ตามลําดับ  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง สาเหตุท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ จังหวัดสระบุรี ได้รับ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ และระยะเวลา
ของการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงนํามาอภิปรายผลได้ คือผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.0 อายุต่ํากว่า 30 ปี 
ร้อยละ 36.4 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 69.3 รูปแบบของธุรกิจเป็นแบบบริษัทจํากัด ร้อยละ 75.8 และระยะเวลา
ของการดําเนินธุรกิจ มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 43.8 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลี สุขสําราญ (2552) และศรุต จิตตัดคา
นนท์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความไว้วางใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยมีผลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้ประกอบการ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก เรียงลําดับจากค่ามากไป
น้อยคือ ด้านความซ่ือสัตย์ ด้านการตอบสนอง ด้านความเชื่อถือ ด้านความสามารถ ด้านความสุภาพอ่อนโยน ด้านการ
สื่อสาร ด้านการเข้าถึงบริการ ด้านความเข้าใจ ด้านความม่ันคง และด้านการสร้างสิ่งที่จับต้องได้ อยู่ในระดับปานกลาง และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสณีย์  โสธรพิทักษ์กุล (2556) และอันธิกา สังข์เกื้อ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมี
ความสําคัญกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสํานักงาน
บัญชีของผู้ประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านสินค้าและบริการมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านบุคลากร ส่วนปัจจัยด้านกระบวนการ ด้านสถานที่ ด้านกายภาพ 
ด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการโดยรวมกิจการที่มีรูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ และจํานวนพนักงานบัญชี
ต่างกันมี ความคิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากการค้นพบดังกล่าว ทําให้ทราบถึงข้อมูลท่ีผู้ประกอบการใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชี ซ่ึง
ผู้ประกอบการไม่มีความรู้ ความชํานาญในด้านการบัญชีเพียงพอ ซ่ึงบริษัทต้องมีการจัดทําบัญชีรายงานภาษี พร้อมทั้งนําส่ง
ภาษีทุกประเภทต่อกรมสรรพากร ส่งผลถึงความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการ เนื่องจาก
สํานักงานบัญชีต้องมีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถในการจัดการแทนผู้ประกอบการได้ดีกว่าท่ีผู้ประกอบการจะ
ดําเนินการเอง มีความแม่นยําในงานบัญชี มีการนําเสนองานตรงเวลา และผู้ประกอบการต้องสามารถไว้วางใจที่จะนําข้อมูล
ท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุง และวางแผนในการพัฒนาการบริหารงานและสร้างกลยุทธ์การตลาดกับธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการทําวิจัยในครั้งนี้ 

1. ผู้วิจัยเสนอแนะให้นําข้อมูลการวิจัยเป็นแนวทางในการกําหนดคุณภาพการให้บริการ สร้างภาพลักษณ์ และ
ความภักดีให้กับสํานักงานบัญชี เพื่อทําให้เกิดความไว้วางใจต่อสํานักงานบัญชีของผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุด 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการเพิ่มหัวข้อในการศึกษา เช่น ปัญหาที่ทําให้เกิดการเลิกจา้งของสํานักงานบัญชี 
2. ควรทําการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สํานักงานบัญชีในการจัดทํา 

บัญชีของสํานักงานแต่ละขนาด 
 

 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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การพัฒนาระบบการบรหิารลูกค้าสมัพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ 
A Development of Customer Relationship Management System  

for Car Care Business 
อัจจิมา  ม่ันทน, มัชฌกานต์ เผ่าสวัสด์ิ, ธนภรณ์  อุดง   

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์และ 2) เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนาท่ีดําเนินการ
ตามวงจรการพัฒนาระบบ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนที่1 การศึกษาข้ันตอนการทํางานในระบบเดิม โดยใช้
พหุกรณีศึกษาจํานวน 4 กรณีศึกษามาเปรียบเทียบกัน เก็บข้อมูลวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตอย่างมีส่
วนร่วมเพื่อตรวจสอบสามเส้า ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้ยูเอ็มแอล และ
พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลข้ันตอนที่ 3การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ ใช้แบบประเมินซ่ึงประยุกต์จากแบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบแบบ Black box 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์จํานวน 5 คนเป็นผู้ประเมิน ผลการวิจัยพบว่าระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ สามารถทํางานได้ตามกรอบของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือ การติดตามลูกค้า สัมพันธภาพ
กับลูกค้า และการทําให้เฉพาะเจาะจงบุคคล ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบพบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (x�= 4.62, S.D. = 0.44) 
คําสําคัญ: การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were 1) to develop a customer relationship management 
system for car carebusiness, and 2) to evaluate the efficiency of the customer relationship 
management system for car care. The research was carried out through research and development 
methodology by using system development life cycle. In the first phase, this was studied the current 
system. Four case studies were used for comparison each other’s. The data in this researchwere 
achieved through in-depth interviews, and participation observation. Two methods were used for data 
triangulation to review the operation steps and problems. In the second phase, this was the system 
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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จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 
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การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 
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          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

274

บทนํา 
ในภาวะที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงของเศรษฐกิจถดถอย  ประชาชนเริ่มมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากย่ิงขึ้นจน

ทําให้เศรษฐกิจฝืดเคือง  หากแต่ในมุมกลับกันนั้น  เมื่อมีการเปิดตัวรถยนต์หรืองานมอเตอร์โชว์  ไม่ว่าจะเป็นงาน
ระดับประเทศหรือแค่ระดับโชว์รูม  กลับพบว่ายอดการจองรถยนต์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องหรืออาจลดลงจากเดิมแค่เพียง
เล็กน้อยเท่านั้น  แสดงให้เห็นว่าธุรกิจยานยนต์ยังสามารถดําเนินกิจการได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิถีชีวิตของคน
เมืองปัจจุบันนี้  รถยนต์มีบทบาทสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  เนื่องจากระบบการขนส่งมวลชนยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม  อีกท้ังคนในวัยเริ่มทํางาน  มักจะมองหารถยนต์คันแรกสักคัน เพื่อ
เป็นรางวัลให้กับชีวิตอีกด้วย  จากรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเมืองพบว่ามักจะมีเวลาชีวิตท่ีจํากัด ทําให้มักจะต้องมอง
หาผู้ช่วยในการช่วยบริหารจัดการให้ชีวิตง่ายข้ึน  ธุรกิจคาร์แคร์จึงเป็นธุรกิจหนึ่งท่ีเป็นตัวช่วยให้วิถีชีวิตของคนเมือง
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเอง (ณัฐพล เทพวัลย์,2552) 
 เม่ือธุรกิจคาร์แคร์เป็นทางเลือกที่ดีของคนเมือง ทําให้อัตราการแข่งขันของธุรกิจสูงขึ้น  การที่จะทําให้ธุรกิจ
สามารถดําเนินกิจการได้ในระยะยาวนั้น  นอกจากการต้องพัฒนาคุณภาพของการบริการให้ดีแล้ว  การดูแลลูกค้าถือว่า
เป็นภารกิจที่สําคัญ (วัชกร เรืองโรจน์วิชัย, 2550) เนื่องจากลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการทําธุรกิจทุกประเภท 
ธุรกิจจําเป็นต้องทําความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าท้ังในปัจจุบันและอนาคต และพยายามดําเนินการให้บรรลุ
ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งทําให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า  เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ให้อยู่กับเราไป
นานๆ และเลือกที่จะใช้บริการกับเราต่อไป (Turban, et. Al, 2006) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 
Relationship Management: CRM) กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจจําเป็นต้องให้ความสําคัญ โดยต้องจัดการกระบวนการ
หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีนํามาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถรักษาลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร โดยให้
ได้รับประโยชน์ท้ังสองฝ่าย ท้ังต่อตัวลูกค้าและธุรกิจ (Win-Win Strategy) อย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาวนาน
(Cunningham and Song, 2007)ในการพฒันาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นั้นควรจะต้องครอบคลุมการทํางานการ
ติดตามลูกค้าสัมพันธภาพกับลูกค้า และการทําให้เฉพาะเจาะจงบุคคล (ณัชชา เสาะสูงเนิน, 2558) นอกจากน้ียังควรให้
ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาอีกด้วย (กิติยา ปลื้มจิตไพบูลย์, 2558) 

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดคําถามการวิจัยท่ีว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์
แคร์อย่างไร  เพ่ือให้ธุรกิจประสบความสําเร็จในการดําเนินงานมากที่สุด 

 
วัตุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร ์
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร ์

 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)ได้ดําเนินการตามวงจรการพัฒนา
ระบบ(System Development Life Cycle: SDLC) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 
ขั้นตอนด้วยกันได้แก่ 

ขั้นตอนที่1การศึกษาข้ันตอนการทํางานในระบบเดิม 
1.1 การศึกษาในครั้งนี้เริ่มต้นศึกษาขั้นตอนและปัญหาในระบบเดิม  โดยใช้พหุกรณีศึกษา (Multiple case 

study)จํานวน 4 กรณีศึกษามาเปรียบเทียบกัน  ซ่ึงท้ัง 4 กรณีศึกษานี้จะเลือกจากธุรกิจคาร์แคร์ 4 รูปแบบด้วยกัน คือ  
1) ธุรกิจบริการรักษารถโดยเฉพาะ ซ่ึงจะเน้นให้บริการที่เป็นมาตรฐาน มีเครื่องมือให้การบริการ

หลากหลาย และมีการให้บริการที่ครบวงจร รูปแบบนี้อาจจะมีค่าบริการค่อนข้างสูง 
2) ธุรกิจบริการรักษารถตามห้างสรรพสินค้า ส่วนมากจะเป็นแฟรนไชส์ท่ีได้เปรียบในเรื่องของลูกค้าท่ีใช้

เวลาว่างในการพักผ่อนหรือซ้ือของในห้างสรรพสินค้า มักจะนํารถมาใช้บริการในเวลาเดียวกันด้วย 
3) ธุรกิจบริการรักษารถในสถานีบริการน้ํามัน  เป็นรูปแบบของธุรกิจคาร์แคร์ท่ีกระจายตัวอยู่หลายๆ จุด

ตามสถานีบริการน้ํามันต่าง ๆ เน้นราคาให้บริการที่ถูกกว่าสองประเภทแรก 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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4) ธุรกิจบริการรักษารถที่ใช้เครื่องล้างอัตโนมัติ เป็นธุรกิจท่ีลดต้นทุนในเรื่องของค่าจ้างแรงงานและลด
ปัญหาในเรื่องพื้นที่ เนื่องจากเป็นเครื่องทําความสะอาดอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้พ้ืนที่มากในการล้างรถ จะตอบโจทย์ลูกค้าท่ีมี
เวลาค่อนข้างจํากัด 

1.2 การเก็บข้อมูลในงานวิจัยนี้ดําเนินการ 2 วิธีเพื่อตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)อันจะทําให้ข้อมูลมี
ความน่าเชื่อถือมากย่ิงขึ้น ได้แก่ 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการทํางานของทั้ง 4 กรณีศึกษา 
ได้แก่ เจ้าของธุรกิจ และพนักงานผู้รับผิดชอบในการให้บริการ  เพื่อทราบถึงข้ันตอนการทํางานที่แท้จริง และความ
ต้องการของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ เพื่อสามารถตอบโจทย์ในการดําเนินธุรกิจได้อย่างดีท่ีสุด 

2) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) ด้วยการเข้าไปเป็นลูกค้าเพ่ือเลือกใช้บริการ
ต่าง ๆ ท่ีทางธุรกิจดําเนินการ เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการให้บรกิารลูกค้าและปัญหาในการให้บริการอย่างแท้จริง 

1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมการวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study Research) ในครั้งนี้คือ แบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ใช้สมุดจดบันทึกภาคสนาม (Field Note) เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูปในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 

1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มต้นโดยการนําบันทึกภาคสนาม และการถอดรายละเอียดการสัมภาษณ์จากเครื่อง
บันทึกเสียง (Transcripts)มาทําการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสรุปใจความ
สําคัญ(Thematic Analysis) 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
2.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
หลังจากได้ดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเก็บรวบรวมขั้นตอนและปัญหาในการดําเนินงานในระบบเดิม  

ตลอดจนความต้องการของธุรกิจคาร์แคร์ท่ีมีต่อระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์แล้วน้ัน พบว่าฟังก์ชัน
หลักที่ระบบจะต้องมี ได้แก่ 

1) การติดตามลูกค้า (Customer Prospecting) คือ ฟังก์ชันเพื่อทําการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อ
เตรียมการบริการ  และโปรโมชั่นสําหรับลูกค้า      

2) สัมพันธภาพกับลูกค้า (Relations with Customers) คือ การเริ่มต้น การพัฒนาการรักษา และการสร้าง
ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อรองรับลูกค้าให้รู้สึกดีย่ิงขึ้นไปกับธุรกิจ 

3) การทําให้เฉพาะเจาะจงบุคคล (Personalization) คือ การที่ธุรกิจนําเสนอลูกค้าถึงบริการที่มีสําหรับลูกค้า
เป็นการเฉพาะเจาะจง 

ผลการวิเคราะห์ระบบจึงแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 
1) ผู้ดูแลระบบ (Administration) คือ ผู้ท่ีดูแลข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีอยู่ในระบบ  มีหน้าท่ีในการ เพิ่ม แก้ไข 

และลบข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลาตลอดจนดูแลให้บริการลูกค้า และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้
บริการของลูกค้าลูกค้า เพื่อนํามาวางแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคตได้ 

2)  ผู้ใช้งาน (User) คือ ลูกค้าท่ีเข้ามาเป็นผู้รับบริการของคาร์แคร์ 
โดยได้ทําการวิเคราะห์ระบบโดยใช้แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) ดังรูปท่ี 1 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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การจัดการข้อ มูลลูกค้า

การจัดการข้อ มูลการให้บร ิการ โปรโมชั่น และข้อม ูลข่าวสาร

การเลือกใช้บริการ

การชําระค่าบริการ

การแจ้งข ่าวสารและข้อมูลโปรโมชั่นส่วนบุคคล

userAdmin

การแจ้งข ้อเสนอแนะและต ิชม

การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค ้า

 
 

รูปท่ี 1 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) ของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ 
 
การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์แบ่งข้อมูลของสารสนเทศ

ออกเป็น 2 กลุ่มคือ ข้อมูลนําเข้า (Input Data) และการนําออกข้อมูล (Output Data) โดยการนําเข้าข้อมูลนั้นเกิดข้ึน
จากกลุ่มผู้ใช้งานทั้ง 2 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ (Administration) และผู้ใช้งาน (User) โดยผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือแท็บเลต ซ่ึงเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ (Car care CRM  Server) ท่ีอยู่ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ซ่ึงเรียกดู
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ดังรูปท่ี 2 

Admin User

Computer Notebook Tablet

Web Browser

Internet

Car care CRM Server  
รูปท่ี 2 สถาปัตยกรรมระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร ์
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

277

 
2.2 การพัฒนาระบบ 
ในการพัฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์์นี้ พัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นโดย

ใช้ภาษา PHP ในการเขียนคําสั่ง และใช้โปรแกรม MySQL เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูล  เมื่อพัฒนาเรียบร้อบแล้วจะ
ดําเนินการทดสอบการทํางานของระบบว่าสามารถทํางานได้ตรงตามที่วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  และถูกต้องตามที่ออกแบบ
หรือไม่ เพ่ือความมั่นใจว่าระบบจะทํางานได้อย่างสมบูรณ์ 

ขั้นตอนที่3การประเมินประสิทธิภาพของระบบใช้แบบประเมินซ่ึงประยุกต์จากแบบประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบแบบ Black boxซ่ึงเป็นแบบมาตรวัดลิเคิร์ท(Likert Scale) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมซอฟท์แวร์
จํานวน 5 คนเป็นผู้ประเมิน การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒินั้นใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง หลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
เรียบร้อยแล้วนั้น จะใช้กระบวนการทางสถิติในการวิเคราะห์และประเมินผล โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) แล้วแปลผลระดับของประสิทธิภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์นั้น ได้แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วน
แรก คือ ผู้ดูแลระบบ ทําหน้าท่ีดูแลข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้บริการหรือชําระ
ค่าบริการ ตรวจสอบผลการใช้บริการของลูกค้า ผ่านทางรายงานพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าเพื่อนํามาวางแผนการ
ดําเนินธุรกิจในอนาคตได้และแจ้งเตือนโปรโมชั่นใหม่ของธุรกิจให้ลูกค้าทราบเพื่อกระตุ้นเตือนให้เข้ามาใช้บริการ ส่วนที่ 2 
เป็นการทํางานของลูกค้าท่ีสามารถเข้ามาสอบถามการให้บริการได้ตลอด ตรวจสอบสิทธิโปรโมชั่นต่างๆของตนเอง 
ตลอดจนรับการแจ้งเตือนโปรโมชั่นใหม่ของธุรกิจ ตัวอย่างหน้าจอของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์
แคร์ แสดงดังรูปท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3หน้าจอของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
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 2. การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพ ได้ประยุกต์จากแบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบแบบ Black 

Box โดยเลือกการประเมินเพื่อทดสอบความถูกต้องในการทํางานของระบบในมุมมองต่างๆ ดังนี้  ความสามารถในการ
ทํางานของระบบ (Functional Requirement Test)ความถูกต้องในการทํางานของระบบ (Functional Test)ความ
สะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)ความเร็วในการทํางานของระบบ (Performance Test)  และการ
รักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 

3.2การประเมินประสิทธิภาพระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ใช้การวัดแบบมาตรวัดลิ
เคิร์ท (Likert Scale) จากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ใช้กระบวนการทางสถิติวิเคราะห์
และแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญ 

การประเมิน ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ประสิทธิภาพ 

1. ความสามารถในการทํางานของระบบ ( Functional 
Requirement Test) 
 1.1 ความสามารถของระบบในการนําเสนอข้อมูล 
 1.2 ความสามารถของระบบในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 1.3 ความสามารถของระบบโดยภาพรวม 

เฉลี่ย

 
 

4.80 
4.40 
4.60 
4.60 

 
 

0.45 
0.55 
0.55 
0.51 

 
 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 

2. ความถูกต้องในการทํางานของระบบ (Functional Test) 
2.1 ความถูกต้องของระบบในการนําเสนอข้อมูล 
2.2 ความถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
2.3 ความถูกต้องของระบบในการพิมพ์รายงาน 
2.4 ความถูกต้องในการทํางานของระบบโดยภาพรวม 

เฉลี่ย

 
4.80 
4.40 
4.60 
4.60 
4.65 

 
0.32 
0.48 
0.48 
0.48 
0.44 

 
ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
3. ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 
3.1 ความง่ายในการใช้ระบบ 
3.2 ความเหมาะสมในการนําเสนอข้อมูลในระบบ 
3.3 ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ 
3.4 ความเหมาะสมของการใช้โทนสีโดยภาพรวม 
3.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ 
3.6 ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม 

เฉลี่ย

 
4.60 
4.40 
4.80 
4.40 
4.80 
4.60 
4.60 

 
4.48 
4.48 
4.32 
4.48 
4.32 
4.48 
0.43 

 
ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

4. ความเร็วในการทํางานของระบบ (Performance Test) 
4.1 ความเร็วในการนําเสนอข้อมูล 
4.2 ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
4.3 ความเร็วในการสร้างรายงาน 
4.4 ความเร็วในการทํางานของระบบโดยภาพรวม 

เฉลี่ย

 
4.40 
4.60 
4.60 
4.60 
4.55 

 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 

 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
5. การรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 

 
4.60 

 
0.48 

 
ดีมาก 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 2. การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพ ได้ประยุกต์จากแบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบแบบ Black 

Box โดยเลือกการประเมินเพื่อทดสอบความถูกต้องในการทํางานของระบบในมุมมองต่างๆ ดังนี้  ความสามารถในการ
ทํางานของระบบ (Functional Requirement Test)ความถูกต้องในการทํางานของระบบ (Functional Test)ความ
สะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)ความเร็วในการทํางานของระบบ (Performance Test)  และการ
รักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 

3.2การประเมินประสิทธิภาพระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ใช้การวัดแบบมาตรวัดลิ
เคิร์ท (Likert Scale) จากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ใช้กระบวนการทางสถิติวิเคราะห์
และแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญ 

การประเมิน ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 
ประสิทธิภาพ 

1. ความสามารถในการทํางานของระบบ ( Functional 
Requirement Test) 
 1.1 ความสามารถของระบบในการนําเสนอข้อมูล 
 1.2 ความสามารถของระบบในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 1.3 ความสามารถของระบบโดยภาพรวม 

เฉลี่ย

 
 

4.80 
4.40 
4.60 
4.60 

 
 

0.45 
0.55 
0.55 
0.51 

 
 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 

2. ความถูกต้องในการทํางานของระบบ (Functional Test) 
2.1 ความถูกต้องของระบบในการนําเสนอข้อมูล 
2.2 ความถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
2.3 ความถูกต้องของระบบในการพิมพ์รายงาน 
2.4 ความถูกต้องในการทํางานของระบบโดยภาพรวม 

เฉลี่ย

 
4.80 
4.40 
4.60 
4.60 
4.65 

 
0.32 
0.48 
0.48 
0.48 
0.44 

 
ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
3. ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 
3.1 ความง่ายในการใช้ระบบ 
3.2 ความเหมาะสมในการนําเสนอข้อมูลในระบบ 
3.3 ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ 
3.4 ความเหมาะสมของการใช้โทนสีโดยภาพรวม 
3.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ 
3.6 ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม 

เฉลี่ย

 
4.60 
4.40 
4.80 
4.40 
4.80 
4.60 
4.60 

 
4.48 
4.48 
4.32 
4.48 
4.32 
4.48 
0.43 

 
ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

4. ความเร็วในการทํางานของระบบ (Performance Test) 
4.1 ความเร็วในการนําเสนอข้อมูล 
4.2 ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
4.3 ความเร็วในการสร้างรายงาน 
4.4 ความเร็วในการทํางานของระบบโดยภาพรวม 

เฉลี่ย

 
4.40 
4.60 
4.60 
4.60 
4.55 

 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 
0.48 

 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 
5. การรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 

 
4.60 

 
0.48 

 
ดีมาก 

5.1 เม่ือผู้ใช้งานป้อนข้อมูลผิดพลาดระบบมีการแจ้งเตือน 
5.2 มีการกําหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 
5.3 ความปลอดภัยจากการเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลจาก
บุคคลภายนอก 

เฉลี่ย

5.00 
4.60 

 
4.78 

0.00 
0.48 

 
0.32 

ดีมาก 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

เฉลี่ย 4.62 0.44 ดีมาก 
 ผลการประเมินในภาพรวมพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก(x�= 4.62, S.D. = 0.44) ซ่ึงเมื่อเทียบเคียงเป็นรายด้านยังคง
พบว่าอยู่ในดีมากเช่นกัน โดยการรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Test) มีประสิทธิภาพดีมากท่ีสุด (x�= 4.78, 
S.D. = 0.32) รองลงมาคือ ความถูกต้องในการทํางานของระบบ (Functional Test)(x�= 4.65, S.D. = 0.44) ส่วน
ความเร็วในการทํางานของระบบ (Performance Test) มีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับทุกด้าน แต่ยังอยู่ในเกณฑ์
มากที่สุด (x�= 4.55, S.D. = 0.43) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากธุรกิจคาร์แคร์ 4 แห่ง โดย
แต่ละแห่งจะเป็นตัวแทนของ ธุรกิจคาร์แคร์ท้ัง 4 รูปแบบ ได้แก่  ธุรกิจบริการรักษารถโดยเฉพาะ ธุรกิจบริการรักษารถ
ตามห้างสรรพสินค้า ธุรกิจบริการรักษารถในสถานีบริการน้ํามัน  และธุรกิจบริการรักษารถที่ใช้เครื่องล้างอัตโนมัติ ระบบ
ได้แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก คือ ผู้ดูแลระบบ และส่วนที่ 2 คือ ลูกค้าโดยการทํางานของระบบนั้นจะ
ครอบคลุมถึงองค์ประกอบที่สําคัญของระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์สอดคล้องกับณัชชา เสาะสูงเนิน (2558) ดังนี้ 1) 
การติดตามลูกค้า (Customer Prospecting) โดยระบบจะสามารถเก็บข้อมูลลูกค้า และการใช้บริการของลูกค้าได้ เพื่อ
วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช้บริการ ซ่ึงจะมาใช้ในการจัดกิจกรรมหรือโปรโมชันให้กับลูกค้า 2)สัมพันธภาพกับลูกค้า 
(Relations with Customers)ระบบสามารถส่งข้อมูลข่าวสาร  และโปรโมชันใหม่ให้กับลูกค้าได้ และมีช่องทางให้ลูกค้า
ส่งข้อเสนอแนะหรือปัญหาจากการให้บริการ เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจได้  และ 3) การทําให้
เฉพาะเจาะจงบุคคล (Personalization) ลูกค้าจะทราบถึงโปรโมชันต่างๆ ของตนเอง เช่น การสะสมแต้มเพื่อใช้บริการ
ฟรี สิทธิในส่วนลด เป็นต้นซ่ึง ฟังก์ชันการทํางานของระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นสอดคล้องกับอมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ (2556)  
กิติยา ปลื้มจิตไพบูลย์(2558) และเสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัตและณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ (2558) 
 เมื่อมาพิจารณา ผลการประเมินในภาพรวมพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก(x�= 4.62, S.D. = 0.44) ซ่ึงเมื่อเทียบเคียง
เป็นรายด้านยังคงพบว่าอยู่ในดีมากเช่นกัน แต่เมื่อพิจารณาในรายข้อแล้วพบว่ามี 5 ข้อ ท่ีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
(x�= 4.40) ได้แก่ ความสามารถของระบบในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ความถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ความ
เหมาะสมในการนําเสนอข้อมูลในระบบความเหมาะสมของการใช้โทนสีโดยภาพรวม และความเร็วในการนําเสนอข้อมูล 
ซ่ึงควรจะปรับปรุงระบบก่อนที่จะนําไปใช้งานจริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สําหรับธุรกิจคาร์แคร์ ได้พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพโดยรวมจาก
ผู้เชี่ยวชาญ แต่ยังพบว่าบางด้านยังอยู่ในระดับดี ซ่ึงได้แก่ ความสามารถของระบบในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ความถูกต้อง
ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ความเหมาะสมในการนําเสนอข้อมูลในระบบ ความเหมาะสมของการใช้โทนสีโดยภาพรวม 
และความเร็วในการนําเสนอข้อมูล จึงควรไปปรับปรุงในส่วนนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จึงควรนําไปทดสอบ
ระบบในการทํางานจริงใน 4 รูปแบบของธุรกิจคาร์แคร์ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบทั้ง 2 ส่วน 
 เพื่อการเข้าถึงลูกค้าท่ีมากข้ึนและสะดวกต่อการใช้งาน ในส่วนของลูกค้านั้นควรพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของแอ
พลิเคชันบนมือถือ (Mobile Application) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การบริหารเงินออมภายในครัวเรือน 
ของชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ยอําเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวัดอ่างทอง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

บทคัดย่อ 
 

  การศึกษาวิจัย เรื ่องการบริหารเงินออมภายในครัวเรือน มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาข้อมูลรายได้และ
รายจ่ายครัวเรือน ศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการออมของประชาชนในชุมชนหมู่ที ่ 11-12 ตําบลม่วงเตี ้ย 
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในการวิจัยได้จําแนกรายจ่ายครัวเรือนออกเป็น 10 ประเภทหลัก ดังนี้ 1) 
ค่าเช่าบ้าน 2) ค่าของใช้จําเป็น 3) ค่าอาหาร 4) ค่ารักษาพยาบาล 5) ค่าน้ํา-ค่าไฟ 6) ค่าเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสีย
ครอบครัว 7) ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด 8) ค่ากิจกรรมทางศาสนาและงานสังคม 9)  ค่าโทรศัพท์ และ 10) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 300 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย อายุระหว่าง  31-40 ปี สถานภาพสมรสแล้ว มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา เป็นชาวอ่างทอง
โดยกําเนิด อาชีพหลักคือเกษตรกร และอาชีพรองคือรับจ้างทั่วไป รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 
บาท ด้านรายจ่ายพบว่าคนในชุมชนจากกลุ่มตัวอย่าง จ่ายค่าอาหารและค่าเช่าบ้านมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง อยู่
ในเกณฑ์น้อยกว่า 2,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้ขั้นต่ํา รองลงมาคือรายจ่ายในการซื้อ
ของใช้จําเป็น, ค่าน้ํา-ค่าไฟ, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครัว อยู่ในเกณฑ์น้อย
กว่า 1,000 บาทต่อเดือนหรือไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ขั้นต่ํา และอันดับสุดท้ายเป็นค่าโทรศัพท์, ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ, ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางศาสนาและงานสังคม, และค่าของใช้เบ็ดเตล็ดอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 500 บาทต่อ
เดือน หรือไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้ขั้นต่ํา ด้านรูปแบบและพฤติกรรมการออมของคนในชุมชน พบว่าส่วนใหญ่
ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในรูปแบบของการฝากเงินโดยในรอบปีที่ผ่านมา มี
จํานวนเงินออมอยู่ระหว่าง 20,000-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67- 27.78 ของรายได้ 
คําสําคัญเงินออม, ค่าใช้จ่ายครัวเรือน 

 
Abstract 

 
This research studied theSavings Management by households, which aimed to report information 

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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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล 
5. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างของชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทองโดยการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรของ Yamane (1976) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%จากการ
คํานวณด้วยสูตรดังกล่าว พบว่าจะต้องทําการสํารวจตัวอย่างในการวิจัยเท่ากับ 297 ตัวอย่าง เพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันของกลุ่ม
ตัวอย่างในการสาํรวจด้วยแบบสอบถาม ดังนั้นผู้วิจัยจึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวนทั้งสิ้น 300 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านรายได้และค่าใช้จ่าย 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลรูปแบบการออมของครัวเรือน 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย 

อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง แล้วนําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมา
ทําการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และอธิบายผล 
4. การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัยข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ 
สถานภาพระดับการศึกษา ภูมิลําเนา อาชีพหลักและอาชีพรองข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายของชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 
11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
5. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ 

จากการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการวิเคราะห์จะถูกนําเสนอในรูปแบบของตารางแสดงผลการแจกแจงความถี่เป็นร้อยละ 
เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้อ่านมากท่ีสุด  

 
ผลการวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วง
เตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยใช้แบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 ป ี 47 15.67 
21 - 30 ปี 57 19.00 

electrical, health and medicine, family and children, ranged lower than 1,000 Baht per monthor not 
exceed 10% of minimum income, the lease expenses were telephone bill, social and religious expense, 
miscellaneous expense and other expense which ranged lower than 500 Baht per month or not exceed 
5% of minimum income. The third part found that most households had their saving in a form of savings 
account at the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, which the saving amount by the recent 
year were ranged 20,000-50,000 Baht or around 16.67% -27.78% of income. 
KeywordsSavings, Households expense 

 
บทนํา 

การออมมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่า ประเทศจําเป็นต้อง
อาศัยเงินออมภายในประเทศนําใช้เป็นเงินทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หากในระบบเศรษฐกิจมีปริมาณเงินลงทุน
เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินลงทุนย่อมส่งผลให้เกิดการลงทุนในโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้นจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
ประชาชนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจจะมีงานทํา ลดอัตราการว่างงาน อันจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ มีกําลังในการใช้
จ่ายเงินเพื่อการอุปโภคบริโภคเพ่ิมมากข้ึน (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 
2557: 3) สร้างเสถียรภาพและลดความผันผวนทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าการออมของประเทศอยู่ในระดับสูงก็
จะทําให้การลงทุนในประเทศไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศมากนัก แม้เศรษฐกิจในประเทศจะถดถอยก็ยังสามารถ
พ่ึงพาเงินทุนภายในประเทศเองได้ เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากการออมจะมีความสําคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ การออมยังมีความสําคัญต่อบุคคลในระดับครัวเรือน การออมของครัวเรือน หมายถึง ผลต่างระหว่างรายได้กับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภค (วิศิษฎ์ บิลมาศ และคณะ, 2557)เนื่องจากว่าเงินออมเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้
เป้าหมายทางการเงินที่กําหนดไว้ในอนาคตบรรลุผล และเงินออมที่เพ่ิมขึ้นจะช่วยให้บุคคลมีทรัพย์สินเพียงพอสําหรับการ
ดํารงชีพในอนาคตหรือในยามเกษียณ นอกจากนี้ การออมเป็นการสะสมเงินไว้ใช้ในยามจําเป็น ท้ังเมื่อประสบภัย
ธรรมชาติและสภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการเกษตรจากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ศึกษาสภาวะการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย ท่ีผ่านมาพบว่า
สัดส่วนการออมภาคครัวเรือนต่อการออมของประเทศมีแนวโน้มลดลง สะท้อนปัญหาหนี้สินต่อครัวเรือนสูง ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสํานักงานส่งเสริมการวิจัยแห่งชาติ ท่ีพบว่าจากการสํารวจรายรับรายจ่ายหนี้สินของครัวเรือนภายใน
จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการนําร่องบูรณาการจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน พบว่าในจังหวัดแห่งนี้ประสบ
ปัญหาหนี้สินต่อครัวเรือนสูงมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในชุมชนตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ข้อเสนอที่
ได้รับจากภาคประชาชนในพื้นที่ ท่ีจะช่วยในการปลดหนี้ของครัวเรือนได้คือ การออมดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นไปท่ี
การบริหารเงินออมของประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองเพื่อให้เข้าใจ
ถึงระดับรายได้ ค่าใช้จ่าย รูปแบบและพฤติกรรมการออมซึ่งจะนําไปสู่ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการส่งเสริมการออมให้
เพ่ิมสูงขึ้นเพื่อลดปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนในชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารายได้และรายจ่ายของประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง 

2. เพื่อศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการออมของประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง 

 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด
วิธีดําเนินการ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

electrical, health and medicine, family and children, ranged lower than 1,000 Baht per monthor not 
exceed 10% of minimum income, the lease expenses were telephone bill, social and religious expense, 
miscellaneous expense and other expense which ranged lower than 500 Baht per month or not exceed 
5% of minimum income. The third part found that most households had their saving in a form of savings 
account at the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, which the saving amount by the recent 
year were ranged 20,000-50,000 Baht or around 16.67% -27.78% of income. 
KeywordsSavings, Households expense 

 
บทนํา 

การออมมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่า ประเทศจําเป็นต้อง
อาศัยเงินออมภายในประเทศนําใช้เป็นเงินทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หากในระบบเศรษฐกิจมีปริมาณเงินลงทุน
เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินลงทุนย่อมส่งผลให้เกิดการลงทุนในโครงการต่างๆ เพิ่มข้ึนจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
ประชาชนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจจะมีงานทํา ลดอัตราการว่างงาน อันจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ มีกําลังในการใช้
จ่ายเงินเพื่อการอุปโภคบริโภคเพ่ิมมากข้ึน (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 
2557: 3) สร้างเสถียรภาพและลดความผันผวนทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าการออมของประเทศอยู่ในระดับสูงก็
จะทําให้การลงทุนในประเทศไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศมากนัก แม้เศรษฐกิจในประเทศจะถดถอยก็ยังสามารถ
พ่ึงพาเงินทุนภายในประเทศเองได้ เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากการออมจะมีความสําคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ การออมยังมีความสําคัญต่อบุคคลในระดับครัวเรือน การออมของครัวเรือน หมายถึง ผลต่างระหว่างรายได้กับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภค (วิศิษฎ์ บิลมาศ และคณะ, 2557)เนื่องจากว่าเงินออมเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้
เป้าหมายทางการเงินที่กําหนดไว้ในอนาคตบรรลุผล และเงินออมที่เพิ่มข้ึนจะช่วยให้บุคคลมีทรัพย์สินเพียงพอสําหรับการ
ดํารงชีพในอนาคตหรือในยามเกษียณ นอกจากนี้ การออมเป็นการสะสมเงินไว้ใช้ในยามจําเป็น ท้ังเมื่อประสบภัย
ธรรมชาติและสภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการเกษตรจากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ศึกษาสภาวะการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย ท่ีผ่านมาพบว่า
สัดส่วนการออมภาคครัวเรือนต่อการออมของประเทศมีแนวโน้มลดลง สะท้อนปัญหาหนี้สินต่อครัวเรือนสูง ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสํานักงานส่งเสริมการวิจัยแห่งชาติ ท่ีพบว่าจากการสํารวจรายรับรายจ่ายหนี้สินของครัวเรือนภายใน
จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการนําร่องบูรณาการจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พบว่าในจังหวัดแห่งนี้ประสบ
ปัญหาหนี้สินต่อครัวเรือนสูงมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในชุมชนตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ข้อเสนอที่
ได้รับจากภาคประชาชนในพื้นที่ ท่ีจะช่วยในการปลดหนี้ของครัวเรือนได้คือ การออมดังนั้นการศึกษาวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นไปท่ี
การบริหารเงินออมของประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองเพื่อให้เข้าใจ
ถึงระดับรายได้ ค่าใช้จ่าย รูปแบบและพฤติกรรมการออมซึ่งจะนําไปสู่ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการส่งเสริมการออมให้
เพ่ิมสูงขึ้นเพื่อลดปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนในชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารายได้และรายจ่ายของประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง 

2. เพื่อศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการออมของประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง 

 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด
วิธีดําเนินการ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล 
5. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างของชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทองโดยการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรของ Yamane (1976) โดยใช้ระดับความเชื่อม่ันที่ 95%จากการ
คํานวณด้วยสูตรดังกล่าว พบว่าจะต้องทําการสํารวจตัวอย่างในการวิจัยเท่ากับ 297 ตัวอย่าง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของกลุ่ม
ตัวอย่างในการสาํรวจด้วยแบบสอบถาม ดังนั้นผู้วิจัยจึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวนทั้งสิ้น 300 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านรายได้และค่าใช้จ่าย 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลรูปแบบการออมของครัวเรือน 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย 

อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง แล้วนําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมา
ทําการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และอธิบายผล 
4. การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัยข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ 
สถานภาพระดับการศึกษา ภูมิลําเนา อาชีพหลักและอาชีพรองข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายของชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 
11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
5. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ 

จากการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการวิเคราะห์จะถูกนําเสนอในรูปแบบของตารางแสดงผลการแจกแจงความถี่เป็นร้อยละ 
เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้อ่านมากท่ีสุด  

 
ผลการวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วง
เตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยใช้แบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 ป ี 47 15.67 
21 - 30 ปี 57 19.00 

electrical, health and medicine, family and children, ranged lower than 1,000 Baht per monthor not 
exceed 10% of minimum income, the lease expenses were telephone bill, social and religious expense, 
miscellaneous expense and other expense which ranged lower than 500 Baht per month or not exceed 
5% of minimum income. The third part found that most households had their saving in a form of savings 
account at the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, which the saving amount by the recent 
year were ranged 20,000-50,000 Baht or around 16.67% -27.78% of income. 
KeywordsSavings, Households expense 

 
บทนํา 

การออมมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่า ประเทศจําเป็นต้อง
อาศัยเงินออมภายในประเทศนําใช้เป็นเงินทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หากในระบบเศรษฐกิจมีปริมาณเงินลงทุน
เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินลงทุนย่อมส่งผลให้เกิดการลงทุนในโครงการต่างๆ เพิ่มข้ึนจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
ประชาชนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจจะมีงานทํา ลดอัตราการว่างงาน อันจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ มีกําลังในการใช้
จ่ายเงินเพื่อการอุปโภคบริโภคเพ่ิมมากข้ึน (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 
2557: 3) สร้างเสถียรภาพและลดความผันผวนทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าการออมของประเทศอยู่ในระดับสูงก็
จะทําให้การลงทุนในประเทศไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศมากนัก แม้เศรษฐกิจในประเทศจะถดถอยก็ยังสามารถ
พ่ึงพาเงินทุนภายในประเทศเองได้ เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากการออมจะมีความสําคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ การออมยังมีความสําคัญต่อบุคคลในระดับครัวเรือน การออมของครัวเรือน หมายถึง ผลต่างระหว่างรายได้กับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภค (วิศิษฎ์ บิลมาศ และคณะ, 2557)เนื่องจากว่าเงินออมเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้
เป้าหมายทางการเงินที่กําหนดไว้ในอนาคตบรรลุผล และเงินออมที่เพิ่มข้ึนจะช่วยให้บุคคลมีทรัพย์สินเพียงพอสําหรับการ
ดํารงชีพในอนาคตหรือในยามเกษียณ นอกจากนี้ การออมเป็นการสะสมเงินไว้ใช้ในยามจําเป็น ท้ังเมื่อประสบภัย
ธรรมชาติและสภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการเกษตรจากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ศึกษาสภาวะการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย ท่ีผ่านมาพบว่า
สัดส่วนการออมภาคครัวเรือนต่อการออมของประเทศมีแนวโน้มลดลง สะท้อนปัญหาหนี้สินต่อครัวเรือนสูง ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสํานักงานส่งเสริมการวิจัยแห่งชาติ ท่ีพบว่าจากการสํารวจรายรับรายจ่ายหนี้สินของครัวเรือนภายใน
จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการนําร่องบูรณาการจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พบว่าในจังหวัดแห่งนี้ประสบ
ปัญหาหนี้สินต่อครัวเรือนสูงมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในชุมชนตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ข้อเสนอที่
ได้รับจากภาคประชาชนในพื้นที่ ท่ีจะช่วยในการปลดหนี้ของครัวเรือนได้คือ การออมดังนั้นการศึกษาวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นไปท่ี
การบริหารเงินออมของประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองเพื่อให้เข้าใจ
ถึงระดับรายได้ ค่าใช้จ่าย รูปแบบและพฤติกรรมการออมซึ่งจะนําไปสู่ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการส่งเสริมการออมให้
เพ่ิมสูงขึ้นเพื่อลดปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนในชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารายได้และรายจ่ายของประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง 

2. เพื่อศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการออมของประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง 

 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด
วิธีดําเนินการ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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31 - 40 ปี 64 21.33 
41 - 50 ปี 52 17.33 
51 - 60 ปี 41 13.67 
61 ปีขึ้นไป 39 13.00 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.3 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
โสด 85 28.33 
สมรส 189 63.00 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 26 8.67 
รวม 300 100.00 

ตารางที่ 4.4 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 114 38.00 

มัธยมศึกษา/ปวช.-ปวส. 129 43.00 
ปริญญาตรี 55 18.33 

สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.67 
รวม 300 100.00 

ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิลําเนา 
ภูมิลําเนา จํานวน ร้อยละ 

จังหวัดอ่างทอง 272 90.67 
จังหวัดอ่ืน 28 9.33 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.6 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 
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 
เกษตรกร 39 13.00 

รับจ้างทั่วไป 121 40.33 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล 
5. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างของชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทองโดยการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรของ Yamane (1976) โดยใช้ระดับความเชื่อม่ันที่ 95%จากการ
คํานวณด้วยสูตรดังกล่าว พบว่าจะต้องทําการสํารวจตัวอย่างในการวิจัยเท่ากับ 297 ตัวอย่าง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของกลุ่ม
ตัวอย่างในการสาํรวจด้วยแบบสอบถาม ดังนั้นผู้วิจัยจึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวนทั้งสิ้น 300 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านรายได้และค่าใช้จ่าย 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลรูปแบบการออมของครัวเรือน 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย 

อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง แล้วนําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมา
ทําการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และอธิบายผล 
4. การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัยข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ 
สถานภาพระดับการศึกษา ภูมิลําเนา อาชีพหลักและอาชีพรองข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายของชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 
11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
5. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ 

จากการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการวิเคราะห์จะถูกนําเสนอในรูปแบบของตารางแสดงผลการแจกแจงความถี่เป็นร้อยละ 
เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้อ่านมากท่ีสุด  

 
ผลการวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วง
เตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยใช้แบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 ป ี 47 15.67 
21 - 30 ปี 57 19.00 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

285

31 - 40 ปี 64 21.33 
41 - 50 ปี 52 17.33 
51 - 60 ปี 41 13.67 
61 ปีขึ้นไป 39 13.00 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.3 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
โสด 85 28.33 
สมรส 189 63.00 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 26 8.67 
รวม 300 100.00 

ตารางที่ 4.4 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 114 38.00 

มัธยมศึกษา/ปวช.-ปวส. 129 43.00 
ปริญญาตรี 55 18.33 

สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.67 
รวม 300 100.00 

ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิลําเนา 
ภูมิลําเนา จํานวน ร้อยละ 

จังหวัดอ่างทอง 272 90.67 
จังหวัดอ่ืน 28 9.33 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.6 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 
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 
เกษตรกร 39 13.00 

รับจ้างทั่วไป 121 40.33 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล 
5. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างของชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทองโดยการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรของ Yamane (1976) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%จากการ
คํานวณด้วยสูตรดังกล่าว พบว่าจะต้องทําการสํารวจตัวอย่างในการวิจัยเท่ากับ 297 ตัวอย่าง เพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันของกลุ่ม
ตัวอย่างในการสาํรวจด้วยแบบสอบถาม ดังนั้นผู้วิจัยจึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวนทั้งสิ้น 300 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านรายได้และค่าใช้จ่าย 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลรูปแบบการออมของครัวเรือน 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย 

อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง แล้วนําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมา
ทําการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และอธิบายผล 
4. การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัยข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ 
สถานภาพระดับการศึกษา ภูมิลําเนา อาชีพหลักและอาชีพรองข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายของชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 
11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
5. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ 

จากการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการวิเคราะห์จะถูกนําเสนอในรูปแบบของตารางแสดงผลการแจกแจงความถี่เป็นร้อยละ 
เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้อ่านมากท่ีสุด  

 
ผลการวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในชุมชนหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วง
เตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยใช้แบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 ป ี 47 15.67 
21 - 30 ปี 57 19.00 

31 - 40 ปี 64 21.33 
41 - 50 ปี 52 17.33 
51 - 60 ปี 41 13.67 
61 ปีขึ้นไป 39 13.00 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.3 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 
โสด 85 28.33 
สมรส 189 63.00 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 26 8.67 
รวม 300 100.00 

ตารางที่ 4.4 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 114 38.00 

มัธยมศึกษา/ปวช.-ปวส. 129 43.00 
ปริญญาตรี 55 18.33 

สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.67 
รวม 300 100.00 

ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิลําเนา 
ภูมิลําเนา จํานวน ร้อยละ 

จังหวัดอ่างทอง 272 90.67 
จังหวัดอ่ืน 28 9.33 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.6 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 
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 
เกษตรกร 39 13.00 

รับจ้างทั่วไป 121 40.33 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 43 14.33 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 42 14.00 

ไม่มี 55 18.33 
รวม 300 100.00 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่าย 
ตารางที่ 4.8 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ จํานวน ร้อยละ 
ต่ํากว่า 5,000 บาท 17 5.67 

5,001 - 10,000 บาท 88 29.33 
10,001 - 15,000 บาท 139 46.33 
15,001 - 20,000 บาท 28 9.33 
20,001 - 30,000 บาท 20 6.67 
มากกว่า 30,000 บาท 8 2.67 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.9 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะที่พักอาศัย 

ลักษณะที่พักอาศัย จํานวน ร้อยละ 
บ้านของตัวเอง 298 99.33 

บ้านเช่า 0 0.00 
หอพัก 2 0.67 
รวม 300 100.00 

ตารางที่ 4.10 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าเช่าบ้าน/หอพักต่อเดือน 
ค่าเช่าบ้าน/หอพัก จํานวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 2,000 บาท 2 0.67 
2,001 - 3,000 บาท 0 0.00 

รวม 2 0.67 
บ้านของตัวเอง 298 99.33 

รวม 300 100.00 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.11 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าของใช้จําเป็นต่อเดือน 
ค่าของใช้จําเป็นต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 1,000 บาท 187 62.33 
1,001 - 1,500 บาท 62 20.67 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

286

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 43 14.33 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 42 14.00 

ไม่มี 55 18.33 
รวม 300 100.00 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่าย 
ตารางที่ 4.8 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ จํานวน ร้อยละ 
ต่ํากว่า 5,000 บาท 17 5.67 

5,001 - 10,000 บาท 88 29.33 
10,001 - 15,000 บาท 139 46.33 
15,001 - 20,000 บาท 28 9.33 
20,001 - 30,000 บาท 20 6.67 
มากกว่า 30,000 บาท 8 2.67 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.9 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะที่พักอาศัย 

ลักษณะที่พักอาศัย จํานวน ร้อยละ 
บ้านของตัวเอง 298 99.33 

บ้านเช่า 0 0.00 
หอพัก 2 0.67 
รวม 300 100.00 

ตารางที่ 4.10 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าเช่าบ้าน/หอพักต่อเดือน 
ค่าเช่าบ้าน/หอพัก จํานวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 2,000 บาท 2 0.67 
2,001 - 3,000 บาท 0 0.00 

รวม 2 0.67 
บ้านของตัวเอง 298 99.33 

รวม 300 100.00 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.11 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าของใช้จําเป็นต่อเดือน 
ค่าของใช้จําเป็นต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 1,000 บาท 187 62.33 
1,001 - 1,500 บาท 62 20.67 
1,501 - 2,000 บาท 45 15.00 
2,001 - 3,000 บาท 2 0.67 
3,001 - 4,000 บาท 4 1.33 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.12 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าอาหารต่อเดือน 

ค่าอาหารต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 
ต่ํากว่า 2,000 บาท 187 62.33 
2,001 - 3,000 บาท 62 20.67 
3,001 - 5,000 บาท 45 15.00 
5,001 - 7,000 บาท 2 0.67 
7,001 - 9,000 บาท 4 1.33 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.13 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อเดือน 

ค่ารักษาพยาบาลต่อ
เดือน จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 1,000 บาท 248 82.67 
1,001 - 1,500 บาท 27 9.00 
1,501 - 2,000 บาท 13 4.33 
2,001 - 2,500 บาท 12 4.00 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.14 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่านํ้า-ค่าไฟต่อเดือน 

ค่าน้ํา-ค่าไฟต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 
ต่ํากว่า 1,000 บาท 135 45.00 
1,001 - 1,500 บาท 90 30.00 
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 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.15 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครัวต่อเดือน 

ค่าเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสีย
ครอบครัวต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 1,000 บาท 121 40.33 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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1,501 - 2,000 บาท 45 15.00 
2,001 - 3,000 บาท 2 0.67 
3,001 - 4,000 บาท 4 1.33 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.12 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าอาหารต่อเดือน 

ค่าอาหารต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 
ต่ํากว่า 2,000 บาท 187 62.33 
2,001 - 3,000 บาท 62 20.67 
3,001 - 5,000 บาท 45 15.00 
5,001 - 7,000 บาท 2 0.67 
7,001 - 9,000 บาท 4 1.33 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.13 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อเดือน 

ค่ารักษาพยาบาลต่อ
เดือน จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 1,000 บาท 248 82.67 
1,001 - 1,500 บาท 27 9.00 
1,501 - 2,000 บาท 13 4.33 
2,001 - 2,500 บาท 12 4.00 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.14 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่านํ้า-ค่าไฟต่อเดือน 

ค่าน้ํา-ค่าไฟต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 
ต่ํากว่า 1,000 บาท 135 45.00 
1,001 - 1,500 บาท 90 30.00 
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 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.15 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครัวต่อเดือน 

ค่าเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสีย
ครอบครัวต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 1,000 บาท 121 40.33 
1,001 - 2,000 บาท 95 31.67 
2,001 - 3,000 บาท 57 19.00 
มากกว่า 3,000 บาท 27 9.00 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.16 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าของใช้เบ็ดเตล็ดต่อเดือน 

ค่าของใช้เบ็ดเตล็ดต่อ
เดือน จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 500 บาท 134 44.67 
501 - 1,000 บาท 96 32.00 

1,001 - 1,500 บาท 48 16.00 
1,501 - 2,000 บาท 12 4.00 
2,001 - 2,500 บาท 5 1.67 
มากกว่า 2,500 บาท 5 1.67 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.17 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าของกิจกรรมทางศาสนาและงานสังคม
ต่อเดือน 

ค่ากิจกรรมทางศาสนา
และงานสังคมตอ่เดือน จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 500 บาท 132 44.00 
501 - 1,000 บาท 89 29.67 

1,001 - 1,500 บาท 66 22.00 
1,501 - 2,000 บาท 8 2.67 
2,001 - 2,500 บาท 5 1.67 

รวม 300 100.00 
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 จําแนกตามรายจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ต่อเดือน 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จํานวน ร้อยละ 
ต่ํากว่า 500 บาท 105 35.00 
501 - 1,000 บาท 78 26.00 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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1,001 - 1,500 บาท 77 25.67 
มากกว่า 1,500 บาท 40 13.33 

รวม 300 100.00 
 
สรุป อธิบายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
1. สรุป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นชาวบ้านหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี ้ย 

อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองจํานวน 300 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 55 
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรสแล้ว มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาเป็นชาวอ่างทองโดยกําเนิด อาชีพ
หลักคือเกษตรกร และอาชีพรองคือรับจ้างทั่วไป 

1.2 ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่าย 
ผลการศึกษาข้อมูลด้านรายได้และค่าใช้จ่าย โดยสํารวจกลุ่มตัวอย่างหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอ่างทอง จํานวน 300 คน ในด้านรายได้พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ในด้าน
ลักษณะที่อยู่อาศัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 99.33 อาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง ในด้านรายจ่าย
ของคนในชุมชนส่วนใหญ่มีรายจ่ายท่ีคิดเป็นจํานวนเงินมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือค่าอาหารและค่าเช่าบ้านอยู่ในเกณฑ์น้อย
กว่า 2,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้ขั้นต่ํารองลงมาคือรายจ่ายในการซื้อของใช้จําเป็น, ค่าน้ํา-ค่าไฟ, ค่า
รักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครัว คิดเป็นจํานวนเงินอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน 
หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ขั้นต่ํา และอันดับสุดท้ายเป็นรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 500 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของรายได้ขั้นตํ่า คือค่าโทรศัพท์, ค่าใชจ้่ายในกิจกรรมทางศาสนาและงานสังคม, ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด, และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ 
ตารางสรุปข้อมูลรายจ่ายต่อเดือนของครัวเรือน ดังนี้ 

รายจ่าย จํานวนเงิน/ต่อเดือน 
ค่าเช่าบ้าน/หอพัก น้อยกว่า 2,000 บาท 
ค่าอาหารต่อเดือน น้อยกว่า 2,000 บาท 
ค่าของใช้จําเป็นต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่าเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครัวต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่าน้ํา-ค่าไฟต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่ากิจกรรมทางศาสนาและงานสงัคมต่อเดือน น้อยกว่า 500 บาท 
ค่าโทรศัพท์ น้อยกว่า 500 บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ น้อยกว่า 500 บาท 
ค่าของใช้เบ็ดเตล็ดต่อเดือน น้อยกว่า 500 บาท 

1.3 ข้อมูลรูปแบบการออมของครัวเรือน 
ผลการศึกษาข้อมูลรูปแบบและพฤติกรรมการออม ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วง

เตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จํานวน 300 คน ส่วนใหญ่มีการออมเงินจากรายได้คงเหลือในรูปแบบการฝาก
เงินในบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สอดคล้องกับการท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็น
เกษตรกร ข้อมูลด้านพฤติกรรมการออม พบว่าส่วนใหญ่มีจํานวนเงินออมในรอบปีท่ีผ่านมา อยู่ระหว่าง 20,000- 50,000 
บาทคิดเป็นร้อยละ 16.67- 27.78 ของรายได้ 
2. อภิปรายผล 

1,001 - 2,000 บาท 95 31.67 
2,001 - 3,000 บาท 57 19.00 
มากกว่า 3,000 บาท 27 9.00 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.16 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าของใช้เบ็ดเตล็ดต่อเดือน 

ค่าของใช้เบ็ดเตล็ดต่อ
เดือน จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 500 บาท 134 44.67 
501 - 1,000 บาท 96 32.00 

1,001 - 1,500 บาท 48 16.00 
1,501 - 2,000 บาท 12 4.00 
2,001 - 2,500 บาท 5 1.67 
มากกว่า 2,500 บาท 5 1.67 

รวม 300 100.00 
ตารางที่ 4.17 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายจ่ายค่าของกิจกรรมทางศาสนาและงานสังคม
ต่อเดือน 

ค่ากิจกรรมทางศาสนา
และงานสังคมตอ่เดือน จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 500 บาท 132 44.00 
501 - 1,000 บาท 89 29.67 

1,001 - 1,500 บาท 66 22.00 
1,501 - 2,000 บาท 8 2.67 
2,001 - 2,500 บาท 5 1.67 

รวม 300 100.00 
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 จําแนกตามรายจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ต่อเดือน 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จํานวน ร้อยละ 
ต่ํากว่า 500 บาท 105 35.00 
501 - 1,000 บาท 78 26.00 

1,001 - 1,500 บาท 77 25.67 
มากกว่า 1,500 บาท 40 13.33 

รวม 300 100.00 
 
สรุป อธิบายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
1. สรุป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นชาวบ้านหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี ้ย 

อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองจํานวน 300 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 55 
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรสแล้ว มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาเป็นชาวอ่างทองโดยกําเนิด อาชีพ
หลักคือเกษตรกร และอาชีพรองคือรับจ้างทั่วไป 

1.2 ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่าย 
ผลการศึกษาข้อมูลด้านรายได้และค่าใช้จ่าย โดยสํารวจกลุ่มตัวอย่างหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอ่างทอง จํานวน 300 คน ในด้านรายได้พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ในด้าน
ลักษณะที่อยู่อาศัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 99.33 อาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง ในด้านรายจ่าย
ของคนในชุมชนส่วนใหญ่มีรายจ่ายท่ีคิดเป็นจํานวนเงินมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือค่าอาหารและค่าเช่าบ้านอยู่ในเกณฑ์น้อย
กว่า 2,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้ขั้นต่ํารองลงมาคือรายจ่ายในการซื้อของใช้จําเป็น, ค่าน้ํา-ค่าไฟ, ค่า
รักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครัว คิดเป็นจํานวนเงินอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน 
หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ขั้นต่ํา และอันดับสุดท้ายเป็นรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 500 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของรายได้ขั้นต่ํา คือค่าโทรศัพท์, ค่าใชจ้่ายในกิจกรรมทางศาสนาและงานสังคม, ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด, และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ 
ตารางสรุปข้อมูลรายจ่ายต่อเดือนของครัวเรือน ดังนี้ 

รายจ่าย จํานวนเงิน/ต่อเดือน 
ค่าเช่าบ้าน/หอพัก น้อยกว่า 2,000 บาท 
ค่าอาหารต่อเดือน น้อยกว่า 2,000 บาท 
ค่าของใช้จําเป็นต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่าเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครัวต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่าน้ํา-ค่าไฟต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่ากิจกรรมทางศาสนาและงานสงัคมต่อเดือน น้อยกว่า 500 บาท 
ค่าโทรศัพท์ น้อยกว่า 500 บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ น้อยกว่า 500 บาท 
ค่าของใช้เบ็ดเตล็ดต่อเดือน น้อยกว่า 500 บาท 

1.3 ข้อมูลรูปแบบการออมของครัวเรือน 
ผลการศึกษาข้อมูลรูปแบบและพฤติกรรมการออม ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วง

เตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จํานวน 300 คน ส่วนใหญ่มีการออมเงินจากรายได้คงเหลือในรูปแบบการฝาก
เงินในบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สอดคล้องกับการท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็น
เกษตรกร ข้อมูลด้านพฤติกรรมการออม พบว่าส่วนใหญ่มีจํานวนเงินออมในรอบปีท่ีผ่านมา อยู่ระหว่าง 20,000- 50,000 
บาทคิดเป็นร้อยละ 16.67- 27.78 ของรายได้ 
2. อภิปรายผล 

1,001 - 1,500 บาท 77 25.67 
มากกว่า 1,500 บาท 40 13.33 

รวม 300 100.00 
 
สรุป อธิบายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
1. สรุป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นชาวบ้านหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี ้ย 

อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองจํานวน 300 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 55 
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรสแล้ว มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาเป็นชาวอ่างทองโดยกําเนิด อาชีพ
หลักคือเกษตรกร และอาชีพรองคือรับจ้างทั่วไป 

1.2 ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่าย 
ผลการศึกษาข้อมูลด้านรายได้และค่าใช้จ่าย โดยสํารวจกลุ่มตัวอย่างหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอ่างทอง จํานวน 300 คน ในด้านรายได้พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ในด้าน
ลักษณะที่อยู่อาศัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 99.33 อาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง ในด้านรายจ่าย
ของคนในชุมชนส่วนใหญ่มีรายจ่ายท่ีคิดเป็นจํานวนเงินมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือค่าอาหารและค่าเช่าบ้านอยู่ในเกณฑ์น้อย
กว่า 2,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้ขั้นต่ํารองลงมาคือรายจ่ายในการซื้อของใช้จําเป็น, ค่าน้ํา-ค่าไฟ, ค่า
รักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครัว คิดเป็นจํานวนเงินอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน 
หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ขั้นต่ํา และอันดับสุดท้ายเป็นรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 500 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของรายได้ขั้นต่ํา คือค่าโทรศัพท์, ค่าใชจ้่ายในกิจกรรมทางศาสนาและงานสังคม, ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด, และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ 
ตารางสรุปข้อมูลรายจ่ายต่อเดือนของครัวเรือน ดังนี้ 

รายจ่าย จํานวนเงิน/ต่อเดือน 
ค่าเช่าบ้าน/หอพัก น้อยกว่า 2,000 บาท 
ค่าอาหารต่อเดือน น้อยกว่า 2,000 บาท 
ค่าของใช้จําเป็นต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่าเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครัวต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่าน้ํา-ค่าไฟต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่ากิจกรรมทางศาสนาและงานสงัคมต่อเดือน น้อยกว่า 500 บาท 
ค่าโทรศัพท์ น้อยกว่า 500 บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ น้อยกว่า 500 บาท 
ค่าของใช้เบ็ดเตล็ดต่อเดือน น้อยกว่า 500 บาท 

1.3 ข้อมูลรูปแบบการออมของครัวเรือน 
ผลการศึกษาข้อมูลรูปแบบและพฤติกรรมการออม ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วง

เตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จํานวน 300 คน ส่วนใหญ่มีการออมเงินจากรายได้คงเหลือในรูปแบบการฝาก
เงินในบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สอดคล้องกับการท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็น
เกษตรกร ข้อมูลด้านพฤติกรรมการออม พบว่าส่วนใหญ่มีจํานวนเงินออมในรอบปีท่ีผ่านมา อยู่ระหว่าง 20,000- 50,000 
บาทคิดเป็นร้อยละ 16.67- 27.78 ของรายได้ 
2. อภิปรายผล 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง คือจากอาชีพหลักและอาชีพรอง ช่วยให้รายได้ต่อเดือน
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และเกิดพฤติกรรมการออมเมื่อมีเงินเหลือครัวเรือนในภาคเกษตรที่มีรายได้ไม่แน่นอนก็เกิดการออม
ไม่สมํ่าเสมอ มากบ้างน้อยบ้างในแต่ละครั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของชลกนก โฆษิตคณิน, ธีระพล มลิวัลย์ และชนิดาภา ดี
สุขอนันต์ (2559) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการประหยัดและเก็บออมเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
ชุมชนตลาดเก่าสีชมพู ต.ศาลายา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พบว่ารายได้ต่อเดือนส่งผลให้การออมเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางบวก และค่าใช้จ่ายต่อเดือนส่งผลให้การออมเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ และมุกดา โควหกุล(2559) ศึกษาการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าพฤติกรรมการ
ออมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นรูปแบบบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่ได้กําหนดสัดส่วนเงินออมต่อรายได้ท่ี
แน่นอนไว้ ออมตามที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ท้ังนี้อาจมีความแตกต่างของพื้นท่ีศึกษา อย่างไรก็ตาม               
จ.นครปฐม และ จ.อ่างทอง มีความคล้ายคลึงกันในลักษณะของพื้นที่ท่ีเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร  
3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ควรให้คนในชุมชนพิจารณาการลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้เบื้องต้น เช่น การปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง และสามารถ
นําไปขายเพิ่มรายได้หากมากปริมาณมากเกินความจําเป็น, การดูแลรักษาสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วย 

3.2 ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจการวางแผนทางการเงินในเบื้องต้น อาทิ การจดบันทึกรายรับ-
รายจ่าย หรือบัญชีครัวเรือน ซ่ึงจะทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของการลดรายจ่าย อันเป็นหนทางที่จะทําให้มี
รายได้คงเหลือ 

3.3 ควรส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการออมบนรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างม่ันคงให้กับครอบครัว และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน  
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1,001 - 1,500 บาท 77 25.67 
มากกว่า 1,500 บาท 40 13.33 

รวม 300 100.00 
 
สรุป อธิบายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
1. สรุป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นชาวบ้านหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี ้ย 

อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองจํานวน 300 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 55 
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรสแล้ว มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาเป็นชาวอ่างทองโดยกําเนิด อาชีพ
หลักคือเกษตรกร และอาชีพรองคือรับจ้างทั่วไป 

1.2 ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่าย 
ผลการศึกษาข้อมูลด้านรายได้และค่าใช้จ่าย โดยสํารวจกลุ่มตัวอย่างหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอ่างทอง จํานวน 300 คน ในด้านรายได้พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ในด้าน
ลักษณะที่อยู่อาศัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 99.33 อาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง ในด้านรายจ่าย
ของคนในชุมชนส่วนใหญ่มีรายจ่ายท่ีคิดเป็นจํานวนเงินมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือค่าอาหารและค่าเช่าบ้านอยู่ในเกณฑ์น้อย
กว่า 2,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้ขั้นต่ํารองลงมาคือรายจ่ายในการซื้อของใช้จําเป็น, ค่าน้ํา-ค่าไฟ, ค่า
รักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครัว คิดเป็นจํานวนเงินอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน 
หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ขั้นต่ํา และอันดับสุดท้ายเป็นรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 500 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของรายได้ขั้นตํ่า คือค่าโทรศัพท์, ค่าใชจ้่ายในกิจกรรมทางศาสนาและงานสังคม, ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด, และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ 
ตารางสรุปข้อมูลรายจ่ายต่อเดือนของครัวเรือน ดังนี้ 

รายจ่าย จํานวนเงิน/ต่อเดือน 
ค่าเช่าบ้าน/หอพัก น้อยกว่า 2,000 บาท 
ค่าอาหารต่อเดือน น้อยกว่า 2,000 บาท 
ค่าของใช้จําเป็นต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่าเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครัวต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่าน้ํา-ค่าไฟต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่ากิจกรรมทางศาสนาและงานสงัคมต่อเดือน น้อยกว่า 500 บาท 
ค่าโทรศัพท์ น้อยกว่า 500 บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ น้อยกว่า 500 บาท 
ค่าของใช้เบ็ดเตล็ดต่อเดือน น้อยกว่า 500 บาท 

1.3 ข้อมูลรูปแบบการออมของครัวเรือน 
ผลการศึกษาข้อมูลรูปแบบและพฤติกรรมการออม ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วง

เตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จํานวน 300 คน ส่วนใหญ่มีการออมเงินจากรายได้คงเหลือในรูปแบบการฝาก
เงินในบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สอดคล้องกับการท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็น
เกษตรกร ข้อมูลด้านพฤติกรรมการออม พบว่าส่วนใหญ่มีจํานวนเงินออมในรอบปีท่ีผ่านมา อยู่ระหว่าง 20,000- 50,000 
บาทคิดเป็นร้อยละ 16.67- 27.78 ของรายได้ 
2. อภิปรายผล 

1,001 - 1,500 บาท 77 25.67 
มากกว่า 1,500 บาท 40 13.33 

รวม 300 100.00 
 
สรุป อธิบายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
1. สรุป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นชาวบ้านหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี ้ย 

อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองจํานวน 300 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 55 
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรสแล้ว มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาเป็นชาวอ่างทองโดยกําเนิด อาชีพ
หลักคือเกษตรกร และอาชีพรองคือรับจ้างทั่วไป 

1.2 ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่าย 
ผลการศึกษาข้อมูลด้านรายได้และค่าใช้จ่าย โดยสํารวจกลุ่มตัวอย่างหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอ่างทอง จํานวน 300 คน ในด้านรายได้พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ในด้าน
ลักษณะที่อยู่อาศัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 99.33 อาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง ในด้านรายจ่าย
ของคนในชุมชนส่วนใหญ่มีรายจ่ายท่ีคิดเป็นจํานวนเงินมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือค่าอาหารและค่าเช่าบ้านอยู่ในเกณฑ์น้อย
กว่า 2,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้ขั้นต่ํารองลงมาคือรายจ่ายในการซื้อของใช้จําเป็น, ค่าน้ํา-ค่าไฟ, ค่า
รักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครัว คิดเป็นจํานวนเงินอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน 
หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ขั้นต่ํา และอันดับสุดท้ายเป็นรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 500 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของรายได้ขั้นตํ่า คือค่าโทรศัพท์, ค่าใชจ้่ายในกิจกรรมทางศาสนาและงานสังคม, ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด, และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ 
ตารางสรุปข้อมูลรายจ่ายต่อเดือนของครัวเรือน ดังนี้ 

รายจ่าย จํานวนเงิน/ต่อเดือน 
ค่าเช่าบ้าน/หอพัก น้อยกว่า 2,000 บาท 
ค่าอาหารต่อเดือน น้อยกว่า 2,000 บาท 
ค่าของใช้จําเป็นต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่าเลี้ยงดูบุตร/ส่งเสียครอบครัวต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่าน้ํา-ค่าไฟต่อเดือน น้อยกว่า 1,000 บาท 
ค่ากิจกรรมทางศาสนาและงานสงัคมต่อเดือน น้อยกว่า 500 บาท 
ค่าโทรศัพท์ น้อยกว่า 500 บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ น้อยกว่า 500 บาท 
ค่าของใช้เบ็ดเตล็ดต่อเดือน น้อยกว่า 500 บาท 

1.3 ข้อมูลรูปแบบการออมของครัวเรือน 
ผลการศึกษาข้อมูลรูปแบบและพฤติกรรมการออม ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างหมู่ท่ี 11-12 ตําบลม่วง

เตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จํานวน 300 คน ส่วนใหญ่มีการออมเงินจากรายได้คงเหลือในรูปแบบการฝาก
เงินในบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สอดคล้องกับการท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพหลักเป็น
เกษตรกร ข้อมูลด้านพฤติกรรมการออม พบว่าส่วนใหญ่มีจํานวนเงินออมในรอบปีท่ีผ่านมา อยู่ระหว่าง 20,000- 50,000 
บาทคิดเป็นร้อยละ 16.67- 27.78 ของรายได้ 
2. อภิปรายผล 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
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บทความวิจัยภาคโปสเตอร์
(Poster Presentation)

สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่ง 
ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรยีก่อโรคบางชนิด 

A Study of Antibacterial Activity of Ethanolic Extract from Lawsonia 
inermis L. Leaves against Some Pathogenic Bacteria 

อุมาพร  ทาไธสง , ศศิมาภรณ์ วัฒนานุกูลกิจ 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งในการยับย้ัง

แบคทีเรีย 6 ชนิด ได้แก่ Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella Enteritidis ATCC 13076, Vibrio 
parahaemolyticus, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus cereus TISTR 687 และ Bacillus subtilis 
TISTR 008 จากการทดสอบด้วยวิธี disc diffusion ท่ีมีสารสกัดความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม/ดิสก์ พบว่า สารสกัดเอทานอล
จากใบเทียนกิ่งมีฤทธิ์ยับย้ังการเจริญของ V. parahaemolyticus, S. aureus ATCC 25923, B. cereus TISTR 687 
และ B. subtilis TISTR 008 โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone เท่ากับ 13.83±0.76, 13.66±0.28, 
11.50±0.50 และ 9.16±0.28 มิลลิเมตร ตามลําดับ แต่ไม่สามารถยับย้ังการเจริญของ E. coli ATCC 25922 และ        
S. Enteritidis ATCC 13076 ได้ เมื่อหาค่าความเข้มข้นต่ําสุดของการยับย้ังจุลินทรีย์ ด้วยวิธี agar dilution พบว่าค่า 
MIC ของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งต่อแบคทีเรียท่ีใช้ทดสอบอยู่ในช่วง 1,250-5,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร โดยมี
ฤทธิ์สูงที่สุดในการยับย้ังเชื้อ V. parahaemolyticus, S. aureus ATCC 25923 และ B. cereus TISTR 687  
คําสําคัญ : ใบเทียนกิ่ง, สารสกัดเอทานอล, ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ 
 

Abstract 
 

This study was aimed to determine antimicrobial activity of the ethanolic extract from 
Lawsonia inermis L. leaves against six species of bacteria which were Escherichia coli ATCC 25922, 
Salmonella Enteritidis ATCC 13076, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus ATCC 25923, 
Bacillus cereus TISTR 687 and Bacillus subtilis TISTR 008. The results from disc diffusion                     
at concentration of 2 mg/disc showed antibacterial activity of the ethanolic extract against                  
V. parahaemolyticus, S. aureus ATCC 25923, B. cereus TISTR 687 and B.subtilis TISTR 008 with the 
diameter of inhibition zone of 13.83±0.76, 13.66±0.28, 11.50±0.50, 9.16±0.28 mm, respectively. 
However, ethanolic extract could not inhibit the growth of E. coli ATCC 25922 and S. Enteritidis ATCC 
13076. The minimum inhibitory concentrations (MICs) of the extract determined by agar dilution 
method showed that the MICs of the extract against all tested bacteria varied from 1,250-5,000 μg/ml. 
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  
 
บทนาํ 

โรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) เป็นโรคที่เกิดจากการกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค สารพิษที่สร้าง 
จากเชื้อก่อโรค หรือสารพิษจากสิ่งอื่นๆ ท่ีไม่ใช่เชื้อก่อโรค เช่น โลหะหนัก เป็นต้น  โรคอาหารเป็นพิษพบได้ท่ัวโลก 
โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา ซ่ึงโรคนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต (Steiner, 2013; Joob & 
Wiwanitkit,2015) แบคทีเรียที่มักปนเปื้อนในอาหารและทําให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ Listeria monocytogenes, 
Salmonella Typhimurium, Escherichia coli O157:H, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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PROCEEDINGS 
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และ Bacillus cereus เป็นต้น (Harris et al., 2003; Le Loir et al., 2003; Mahmoud, 2014; Bottone, 2010) 
ดังนั้นจึงมีการใช้สารเคมีเป็นสารต้านจุลินทรีย์ในอาหารเพื่อลดอุบัติการณ์และควบคุมการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคใน
อาหาร  แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจสุขภาพมากขึ้น นิยมนําสารจากธรรมชาติมาใช้แทนสารเคมีกันเสียในอาหาร
และเครื่องสําอาง โดยมีการนําสารสกัดจากธรรมชาติ โดยเฉพาะจากพืช มาใช้ในการยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย์ชนิด
ต่างๆ เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากธรรมชาติ เป็นการลดการใช้สารเคมีและเป็นแนวทาง
สําคัญในการพัฒนามูลค่าเพิ่มของพืชสมุนไพรให้สูงและยั่งยืนขึ้น เช่น นําสารสกัดจากเมล็ดองุ่นมายับย้ังเชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus ในหอยนางรมแกะเปลือก (shucked oysters) (Mahmoud, 2014) และใส่น้ํามันหอมระเหยจาก
ใบโหระพาลงในแหนมเพื่อยับย้ังเชื้อ Salmonella Enteritidis (Rattanachaikunsopon & Phumkhachorn, 2010) 
เป็นต้น 

เทียนกิ่ง (Lawsonia inermis L.) เป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลากหลาย  มีการนําส่วนต่างๆ ของเทียนกิ่ง
มาใช้ในการรักษาโรค เช่น กามโรค อาการปวดท้อง ท้องร่วง ขับปัสสาวะ ขับประจําเดือน เป็นต้น (สรรพคุณสมุนไพร 
200 ชนิด, 2559) การศึกษาก่อนหน้านี้ได้มีการประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอลจากส่วนต่างๆ ของ
เทียนกิ่ง พบว่าสารสกัดเอทานอลจากดอกมีฤทธิ์ในการยับย้ัง E. coli, P. aeruginosa, S. aureus และ B. subtilis 
(Jeyaseelan et al., 2012)  สารสกัดเอทานอลจากผลมีฤทธิ์ในการยับย้ัง  P. aeruginosa, B. subtilis, E. coli และ  
S. aureus (Jeyaseelan et al., 2012) สารสกัดเอทานอลจากเมล็ดมีฤทธิ์ในการยับย้ัง P. aeruginosa (Habbal et 
al., 2011) และสารสกัดเอทานอลจากใบมีฤทธิ์ในการยับย้ัง P. aeruginosa, B. subtilis, E. coli และ S. aureus 
(Jeyaseelan et al., 2012) จะเห็นได้ว่ามีรายงานฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของใบเทียนกิ่งไม่มากนัก อีกท้ังยังไม่มีการศึกษา
สารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งที่ปลูกในประเทศไทย ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงได้ทําการศึกษาฤทธิ์ยับย้ังแบคทีเรียก่อโรค 
บางชนิดของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานด้านฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของใบเทียนกิ่ง ซ่ึงใบเทียนกิ่ง
อาจเป็นแหล่งทางเลือกหนึ่งในการนําเอาสารจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งต่อแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด 
 

อุปกรณ์และวธิีดําเนนิการวจิัย 
การเตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่ง (ดัดแปลงจาก Jeyaseelan et al., 2012) 

นําใบเทียนกิ่งมาล้างด้วยน้ําให้สะอาดแล้วตากในที่ร่มเป็นเวลา 5 วัน นําไปปั่นด้วยเครื่องปั่นให้ละเอียดเป็นผง
นําผงเทียนกิ่งจํานวน 400 กรัม ผสมกับ 95% เอทานอล (อัตราส่วน 1 ต่อ 3 (w/v)) ปริมาตร 1,200 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 7 
วัน กรองสารละลายด้วยผ้าขาวบางเพื่อเอากากออก และกรองต่อด้วยกระดาษ Whatman No.1 จากนั้นนําสารละลาย
ไประเหยตัวทําละลายด้วยเครื่อง rotary-vacuum evaporater ท่ีอุณหภูมิ 32 oC ความดัน 56 mbar จะได้สารสกัดท่ีมี
ลักษณะเหนียวหนืด และคํานวณ %yield ตามสูตรด้านล่าง ทําการเก็บสารสกัดท่ีอุณหภูมิ 4 oC เพื่อใช้ในการทดลอง
ขั้นตอนต่อไป 

 
%yield   = น้ําหนักตัวอย่างหลังระเหยตัวทําละลาย x 100 

                            น้ําหนักของตัวอย่างเริ่มต้น 
 
การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์เบื้องต้นของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งด้วยวิธี disc diffusion (Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI), 2012) 
 ทําการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียทดสอบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar (NA) (NA + 1% NaCl ใช้สําหรับการ
เลี้ยงเชื้อ V. parahaemolyticus) บ่มท่ีอุณหภูมิ 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 ซ่ึงมีเชื้อประมาณ 1.5x108 CFU/
มิลลิลิตร  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ละลายสารสกัดจํานวน 0.2 กรัมใน 100% DMSO ปริมาตร 2 มิลลิลิตร จะได้สารสกัดความเข้มข้นสุดท้าย 
100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร แล้วกรองสารละลายด้วย Millipore filter ขนาดรูกรอง 0.45 ไมโครเมตร เพื่อทําให้ปราศ         
จากเชื้อ จากนั้นหยดสารสกัดลงบนดิสก์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ดิสก์ละ 20 ไมโครลิตร จํานวน 2 ดิสก์           
ซ่ึงจะได้ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม/ดิสก์ ท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องประมาณ 15 นาที และใช้ไม้พันสําลีปราศจากเชื้อจุ่มเชื้อที่
เตรียมไว้แล้วป้ายลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller-Hinton agar (MHA) (MHA + 1% NaCl ใช้สําหรับเลี้ยงเชื้อ            
V. parahaemolyticus) ให้ท่ัว ท้ิงไว้ให้ผิวหน้าอาหารแห้งประมาณ 3-5 นาที วางแผ่นดิสก์ท่ีบรรจุสารสกัดท่ีเตรียมไว้ 
ดิสก์ยาปฏิชีวนะเตตร้าซัยคลิน (tetracycline) (30 ไมโครกรัม/ดิสก์) ซ่ึงเป็น positive control และดิสก์บรรจุ DMSO 
ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ซ่ึงเป็น negative control ลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ นําจานเพาะเชื้อไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 oC 
เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง อ่านผลโดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone บันทึกผลในหน่วยมิลลิเมตร (ทําการ
ทดลอง 3 คร้ัง) 
 
การหาค่าความเข้มข้นตํ่าสุดท่ีสามารถยับยั้งเชื้อ (Minimal inhibitory concentration, MIC) ของสารสกัด      
เอทานอลจากใบเทียนกิ่งด้วยวิธี agar dilution (ดัดแปลงจาก Cogo et al., 2010; Berahou et al., 2007) 
  เจือจางสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งแบบสองเท่า  (two-fold dilution)  ด้วย DMSO ให้มีความเข้มข้น
ดังนี้ 200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125, 1.562 และ 0.781 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากนั้นดูดสารสกัดแต่ละความ
เข้มข้นมา 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ MHA หลอมเหลว (อุณหภูมิประมาณ 50-55oC) ปริมาตร 19 มิลลิลิตร
(MHA + 1% NaCl ใช้สําหรับเลี้ยงเชื้อ V. parahaemolyticus) ผสมให้เข้ากันแล้วเทลงในจานเพาะเชื้อจะได้ความ
เข้มข้นสุดท้ายของสารทดสอบในอาหารเลี้ยงเชื้อ เท่ากับ 5,000, 2,500, 1,250, 625, 312.5, 156.25, 78.125 และ 
39.062 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ ส่วนชุดควบคุมทําเช่นเดียวกัน แต่เปลี่ยนจากการเติมสารสกัดเอทานอลจากใบ
เทียนกิ่งเป็นยาปฏิชีวนะเตตร้าซัยคลิน (tetracycline) (positive control) ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายต้ังแต่ 4 – 0.0625 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ DMSO (negative control)  ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย 5% (เป็นความเข้นข้นสุดท้ายของ 
DMSO ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสารทดสอบ 5,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) 

ทําการเจือจางเชื้อที่มีความขุ่นเท่ากับ McFarland Standard No. 0.5 โดยดูดเซลล์แขวนลอยมา 100 
ไมโครลิตร เติมลงใน 0.85% NaCl ปริมาตร 9.9 มิลลิลิตร จะได้ปริมาณเชื้อประมาณ 1 x 106 CFU/มิลลิลิตร หยดเชื้อ
ทดสอบแต่ละชนิด ปริมาตร 10 ไมโครลิตร (104 CFU/หยด) ลงบนผิวหน้าอาหาร (เชื้อละ 2 หยด) และตั้งทิ้งไว้ให้ผิวหน้า
อาหารแห้ง แล้วนําจานเพาะเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง อ่านผลค่า MIC ซ่ึงค่า MIC คือความ
เข้มข้นต่ําสุดของสารสกัดท่ีไม่พบการเจริญของเชื้อทดสอบบนจานเพาะเชื้อ (ทําการทดลอง 3 คร้ัง) 

 
ผลการวิจัย 
การเตรียมสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่ง 

หลังจากนําสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งไประเหยตัวทําละลายออกจนหมด จะได้สารสกัดลักษณะเหนียว
หนืด สีดํา จํานวน 31.05 กรัม มีค่า %yield เท่ากับ 7.76 

 
การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์เบื้องต้นด้วยวิธี disc diffusion 
 จากการนําสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งมาทดสอบฤทธิ์ในการยับย้ังแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด ได้แก่       
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 ซ่ึงพบว่าสารสกัดเอทานอลจากใบ
เทียนกิ่ง (2 มิลลิกรัม/ดิสก์) สามารถยับย้ังการเจริญของ V. parahaemolyticus, S. aureus ATCC 25923, B. cereus 
TISTR 687 และ B. subtilis TISTR 008 โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone อยู่ในช่วง 9.16±0.28-
13.83±0.76 มิลลิเมตร ซ่ึงลักษณะของ inhibition zone แสดงดังภาพที่ 1 แต่อย่างไรก็ตาม สารสกัดเอทานอลจากใบ
เทียนกิ่งไม่สามารถยับย้ัง E. coli ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076 ได้ และพบว่าขนาด inhibition 
zone ของยาเตตร้าซัยคลิน (ความเข้มข้น 30 ไมโครกรัม/ดิสก์) ต่อเชื้อทดสอบทุกชนิด อยู่ในช่วง 25.00±0.00-
30.66±0.57 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังพบว่าดิสก์ท่ีบรรจุ DMSO (negative control) ไม่เกิด inhibition zone 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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ตารางที่ 1 ขนาด inhibition zone ของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งต่อแบคทีเรียทดสอบ  

หมายเหตุ: NZ หมายถึง ไม่มี inhibition zone  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 
 
 

 
แบคทีเรียทดสอบ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง inhibition zone (มิลลิเมตร)±SD 

สารทดสอบ 
(2 มิลลิกรัม/ดิสก์) 

ยาเตตร้าซัยคลิน 
(30 ไมโครกรัม/ดิสก์) 

DMSO 
(20 ไมโครลิตร/ดิสก์) 

E. coli ATCC 25922 NZ 25.00±0.00 NZ 
S. Enteritidis ATCC 13076 NZ 25.00±0.00 NZ 
V. parahaemolyticus 13.83±0.76 23.66±0.57 NZ 
S. aureus ATCC 25923 13.66±0.28 27.33±0.57 NZ 

B. cereus TISTR 687 11.5±0.5 22.00±0.00 NZ 

B. subtilis TISTR 008 9.16±0.28 30.66±0.57 NZ 

A B 

C D 

ใบเทียนกิ่ง ใบเทียนกิ่ง ใบเทียนกิ่ง ใบเทียนกิ่ง 

ใบเทียนกิ่ง ใบเทียนกิ่ง ใบเทียนกิ่ง ใบเทียนกิ่ง 

DMSO DMSO 

DMSO DMSO 
ยาเตตร้าซัยคลิน 

ยาเตตร้าซัยคลิน 
ยาเตตร้าซัยคลิน 

ยาเตตร้าซัยคลิน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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การหาค่า MIC ด้วยวิธี agar dilution 
เมื่อนําสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่ง มาหาค่า MIC ต่อ E. coli ATCC 25922, S. Enteritidis ATCC 

13076, V. parahaemolyticus, S. aureus ATCC 25923, B. cereus TISTR 687  และ B. subtilis TISTR 008 ด้วย
วิธี agar dilution แสดงผลดังตารางที่ 2 ซ่ึงพบว่าค่า MIC ต่อแบคทีเรียทดสอบอยู่ในช่วง 1,250-5,000 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร ซ่ึง V. parahaemolyticus, S. aureus ATCC 25923 และ B. cereus TISTR 687 มีความไวต่อสารสกัดมาก
ท่ีสุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 1,250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร รองลงมาคือ B. subtilis TISTR 008 มีค่า MIC เท่ากับ 2,500 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ส่วน E. coli ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076 มีความไวต่อสารสกัดน้อยท่ีสุด          
โดยมีค่า MIC เท่ากับ 5,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ส่วนค่า MIC ของยาเตตร้าซัยคลิน (positive control) ต่อแบคทีเรีย
ทดสอบท้ังหมด อยู่ในช่วง 0.125-2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อทดสอบทุกชนิดสามารถเจริญได้ปกติ             
บนอาหารเลี้ยงเชื้อมี DMSO ความเข้มข้น 5% (negative control) 

 
ตารางที่ 2 ค่า MIC ของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งต่อแบคทีเรียทดสอบ  
 

 

 

 

 
 
 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

สารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม/ดิสก์ สามารถยับย้ังการเจริญของแบคทีเรีย 4 ชนิด 
ได้แก่ S. aureus ATCC 25923, B. cereus TISTR 687, B. subtilis TISTR 008 และ V. parahaemolyticus โดย     
มีขนาด inhibition zone เท่ากับ 13.66±0.28, 11.50±0.50, 9.16±0.28 และ 13.83±0.76 มิลลิเมตร ตามลําดับ 
อย่างไรก็ตาม พบว่าสารสกัดไม่สามารถยับย้ังการเจริญของ E. coli ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076 
เม่ือนําสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งมาหาค่า MIC ด้วยวิธี agar dilution พบว่าเชื้อ V. parahaemolyticus,       
S. aureus ATCC 25923 และ B. cereus TISTR 687 มีความไวต่อสารสกัดมากท่ีสุดโดยมีค่า MIC เท่ากับ 1,250 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร รองลงมาคือ B. subtilis TISTR 008 มีค่า MIC เท่ากับ 2,500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ส่วน E. coli 
ATCC 25922 และ S. Enteritidis ATCC 13076 ดื้อต่อสารสกัดมากท่ีสุด มีค่า MIC เท่ากับ 5,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  

เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพต้านจุลินทรีย์จากการทดสอบด้วยวิธี disc diffusion และ agar dilution โดย
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของขนาด inhibition zone กับค่า MIC พบว่า ให้ผลสอดคล้องกัน คือ ขนาด inhibition 
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)  

ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับรายงานวิจัยท่ีผ่านมา (Jeyaseelan et al., 2012; Nagarajan et al., 2013; 
Sudharameshwari & Radhika, 2007; Khalaphallah & Soliman, 2014) ท่ีพบว่า สารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่ง
มีฤทธิ์ยับย้ังการเจริญของ E. coli, B. subtilis, B. cereus และ S. aureus การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า สารสกัดเอทานอล
จากใบเทียนกิ่งสามารถยับย้ัง V. parahaemolyticus รายงานก่อนหน้านี้พบว่า สารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งยัง
สามารถยับย้ัง P. aeruginosa  (Habbal et al., 2011) และสามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อยีสต์และรา ได้แก่ 
Candida albican ATCC 7596, Saccharomyces cerevisiae, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton 
verrucosum และ Trichophyton violaceum (Suleiman & Mohamed, 2014) มีการศึกษาพบว่า สารสกัดชนิดอ่ืน
จากใบเทียนกิ่ง ได้แก่ สารสกัดเมทานอล สารสกัดคลอโรฟอร์ม สารสกัดอะซิโตน และสารสกัดน้ํา สามารถยับย้ังการ

แบคทีเรียทดสอบ ค่า MIC (ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) 
สารสกัดเอทานอลจาก

ใบเทียนกิ่ง 
ยาเตตร้าซัยคลิน 

E. coli ATCC 25922 5,000 2 
S. Enteritidis ATCC 13076 5,000 2 
V. parahaemolyticus 1,250 0.5 
S. aureus ATCC 25923 1,250 0.125 
B. cereus TISTR 687 1,250 2 
B. subtilis TISTR 008 2,500 2 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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PROCEEDINGS 
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เจริญของ S. aureus, B. subtilis, E. coli, S. Typhi, Klebseilla, S. epidermidis และ Shigella ได้ (Gull et al., 
2013) จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าสารสกัดจากใบเทียนกิ่งมีฤทธิ์ยับย้ังจุลินทรีย์ได้หลายชนิด 
 สาเหตุท่ีสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งสามารถยับย้ังแบคทีเรียท่ีนํามาทดสอบได้ เนื่องจากมีสารที่ออกฤทธิ์
ยับย้ังแบคทีเรีย แต่การศึกษานี้ไม่ได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบทางพฤษเคมีของสารสกัด อีกท้ังยังไม่มีรายงาน          
องค์ประกอบพฤษเคมีของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่ง อย่างไรก็ตามจากข้อมูลในปัจจุบัน มีการศึกษาสารประกอบ            
ทางพฤษเคมีของสารสกัดเมทานอล  จากใบเทียนกิ่งพบว่าประกอบด้วย  ไกลโคไซด์  (glycosides),  ไฟโตสเตอรอล 
(phytosterol), สเตอรอยด์ (steroids), ซาโปนิน (saponins), แทนนิน (tannins) และ ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) 
(Raja et al., 2013) การศึกษาของ Gull et al. (2013) พบว่าสารสกัดเมทานอล สารสกัดอะซิโตน และสารสกัดน้ําจาก
ใบเทียนกิ่ง ประกอบด้วย คาร์ดิโอไกลโคไซด์ (cardioglycosides), (เทอร์พีนอยด์) terpenoids, คาร์โบไฮเดรต 
(carbohydrates), ฟีนอล (phenols), ควินิน (quinines) และ แทนนิน (tannins) สารพฤษเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบของ
พืชสมุนไพรที่แสดงฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ ได้แก่ แอลคาลอยด์ (alkaloids), ฟลาโวนอยด์ (flavonoids), แทนนิน (tannins), 
เทอร์พีน (terpenes), ควิโนน (quinines) และ เรซิน (resins) (Compean & Ynalvez, 2014) ซ่ึงกลไกการออกฤทธิ์
ของสารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากพืช ได้แก่ ไปทําลายผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทําลายเย่ือหุ้มเซลล์ (cytoplasmic 
membrane) และโปรตีนที่เย่ือหุ้มเซลล์ (membrane protein) ทําให้เกิดการร่ัวไหลของสารภายในเซลล์ และทําลาย 
proton motive force (Cetin-Karaca & Newman, 2015) 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาข้ันต่อไป เช่น ศึกษาองค์ประกอบทางพฤษเคมีของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่ง และชนิด
ของสารที่เป็นองค์ประกอบที่ออกฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้เป็นสารต้านจุลินทรีย์จาก
ธรรมชาติในการควบคุมเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร  
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Habbal, O., Hasson, S.S., El-Hang, A. H., Al-Mahrooqi, Z., Al-Hashmi, N., Al-Bimani, Z., Al-Balushi, M.S., & 
Al-Jabri A.A.  (2011).  Antibacterial activity of Lawsonia inermis Linn (Henna) against 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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เจริญของ S. aureus, B. subtilis, E. coli, S. Typhi, Klebseilla, S. epidermidis และ Shigella ได้ (Gull et al., 
2013) จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าสารสกัดจากใบเทียนกิ่งมีฤทธิ์ยับย้ังจุลินทรีย์ได้หลายชนิด 
 สาเหตุท่ีสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่งสามารถยับย้ังแบคทีเรียท่ีนํามาทดสอบได้ เนื่องจากมีสารที่ออกฤทธิ์
ยับย้ังแบคทีเรีย แต่การศึกษานี้ไม่ได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบทางพฤษเคมีของสารสกัด อีกท้ังยังไม่มีรายงาน          
องค์ประกอบพฤษเคมีของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่ง อย่างไรก็ตามจากข้อมูลในปัจจุบัน มีการศึกษาสารประกอบ            
ทางพฤษเคมีของสารสกัดเมทานอล  จากใบเทียนกิ่งพบว่าประกอบด้วย  ไกลโคไซด์  (glycosides),  ไฟโตสเตอรอล 
(phytosterol), สเตอรอยด์ (steroids), ซาโปนิน (saponins), แทนนิน (tannins) และ ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) 
(Raja et al., 2013) การศึกษาของ Gull et al. (2013) พบว่าสารสกัดเมทานอล สารสกัดอะซิโตน และสารสกัดน้ําจาก
ใบเทียนกิ่ง ประกอบด้วย คาร์ดิโอไกลโคไซด์ (cardioglycosides), (เทอร์พีนอยด์) terpenoids, คาร์โบไฮเดรต 
(carbohydrates), ฟีนอล (phenols), ควินิน (quinines) และ แทนนิน (tannins) สารพฤษเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบของ
พืชสมุนไพรที่แสดงฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ ได้แก่ แอลคาลอยด์ (alkaloids), ฟลาโวนอยด์ (flavonoids), แทนนิน (tannins), 
เทอร์พีน (terpenes), ควิโนน (quinines) และ เรซิน (resins) (Compean & Ynalvez, 2014) ซ่ึงกลไกการออกฤทธิ์
ของสารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากพืช ได้แก่ ไปทําลายผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทําลายเย่ือหุ้มเซลล์ (cytoplasmic 
membrane) และโปรตีนที่เย่ือหุ้มเซลล์ (membrane protein) ทําให้เกิดการร่ัวไหลของสารภายในเซลล์ และทําลาย 
proton motive force (Cetin-Karaca & Newman, 2015) 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาข้ันต่อไป เช่น ศึกษาองค์ประกอบทางพฤษเคมีของสารสกัดเอทานอลจากใบเทียนกิ่ง และชนิด
ของสารที่เป็นองค์ประกอบที่ออกฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้เป็นสารต้านจุลินทรีย์จาก
ธรรมชาติในการควบคุมเชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร  
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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ผลของเวลาการแชภ่ายใต้สภาวะสญุญากาศในกระบวนการเคลือบผิวต่อสี 
และการสญูเสียนํ้าหนักของสาหร่ายพวงองุ่นระหว่างการเก็บรักษา 

Effect of Vacuum Impregnation Time in Coating Process on Color  
and Weight Loss of Green Caviar (Caulerpalentillifera) during Storage 

วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, มนฤดี จันทร์แสงกุล, ปภัสรา ถิระวิทยากุล, สุวรรณาวรสิงห์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

บทคัดย่อ 
 

เทคนิคการเคลือบผิวอาหารด้วยสารเคลือบที่สามารถบริโภคได้สามารถยืดอายุการเก็บอาหารได้ งานวิจัยน้ีเป็นการ
ปรับปรุงเทคนิคการเคลือบผิวสาหร่ายพวงองุ่นด้วยสารเคลือบที่เตรียมจากเจลว่านหางจระเข้ โดยการแช่สาหร่ายพวงองุ่น
ภายใต้สภาวะสุญญากาศ ท่ีความดัน 500 มิลลิบาร์ โดยศึกษาผลของเวลาการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ (0 1 3 และ 5 
นาท)ี ต่อคุณภาพของสาหร่ายพวงองุ่นระหว่างการเก็บรักษา 15 วัน ท่ีอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ผลการทดลอง พบว่าเมื่อ
ระยะเวลาการสุญญากาศเพิ่มข้ึนมีผลทําให้ค่าสี L* (ความสว่าง) และ b* (ความเป็นสีเหลือง) ลดลง (p<0.05) ในขณะที่
ระยะเวลาการสุญญากาศไม่มีผลต่อค่าสี a* (ความเป็นสีเขียว)และค่าการสูญเสียน้ําหนัก (p≥0.05)  
คําสําคัญ: การแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ, สาหร่ายพวงองุ่น,การยืดอายุการเก็บรักษา 

 
Abstract 

 
Food coating technique using edible film can prolong food storage. This research aimed to 

improve green caviar coating process with aloe vera gel coating agent. Vacuum impregnation of green 
caviar under 500 mbar was carried out. The effect of vacuum impregnation time (0, 1, 3 and 5 min) on the 
quality of the green caviar during storage for 15 days was studied. The result was showed that L* 
(lightness) and b* (yellowness) were decreased with vacuum impregnation time (p <0.05), whereasvacuum 
impregnationtime was not effected on a* (greenness) and weight loss (p≥0.05).  
Keywords : vacuum Impregnation,green caviar, shelf life extension 

 
บทนํา 
 สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpalentillifera) มีชื่อสามัญว่า Sea grapes หรือ Green caviar เนื่องจากเป็นสาหร่าย
ทะเลสีเขียว มีลักษณะเป็นเม็ดกลมใสและเป็นช่อคล้ายพวงองุ่นหรือคล้ายไข่ปลาคาร์เวียร์ สาหร่ายพวงองุ่นมีรสชาติดีและมี
คุณค่าทางอาหารสูง สามารถนํามารับประทานสดเหมือนผักสด และสามารถนํามาปรุงอาหารเหมือนไข่ปลาคาร์เวียร์ สาหร่าย
ชนิดนี้อุดมไปด้วยวิตามินที่สําคัญ ได้แก่ วิตามินบี 2 วิตามินอี และวิตามินซี รวมท้ังมีแร่ธาตุท่ีสําคัญ ได้แก่ ไอโอดีน 
ฟอสฟอรัส สังกะสี แคลเซียม แมกนีเซียมเหล็ก แมงกานีส และโคบอลต์ มีกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวท่ีมีพันธะคู่หลายตําแหน่งใน
ปริมาณสูง เป็นแหล่งที่ดีของกรดอะมิโนจําเป็น รวมท้ังเป็นแหล่งของสารพฤกษเคมีพวกสารประกอบฟีนอลิกท่ีมีสมบัติต้าน
อนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการเกิดโรค เช่น โรคหัวใจล้มเหลวการเกิดเนื้องอก และโรคมะเร็ง (Ratana-arporn&Chirapart, 
2006; Trono&Toma, 1993; นิสราภรณ์ ภักดีพันธ์, 2554)สาหร่ายพวงองุ่นเป็น 1 ใน 4 ชนิดของสาหร่ายทะเล ท่ีกรม
ประมงส่งเสริมให้เพาะเลี้ยงเพื่อจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากเป็นชนิดสาหร่ายท่ีนิยมบริโภค สามารถทําการเพาะเลี้ยงได้
ง่ายและมีลู่ทางการขยายสู่ตลาด โดยการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายทะเลในประเทศ จะช่วยลดการนําเข้าจากต่างประเทศ           
ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ ได้ผลผลิตสาหร่ายทะเลที่มีคุณภาพสดสะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค (สํานักวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่ง, 2552) ในขณะที่การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จนใน
ปัจจุบันมีผลผลิตท่ีสามารถจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ และมีแนวโน้มเป็นท่ีต้องการของตลาด แต่พบปัญหาว่าสาหร่ายพวงองุ่น
มีอายุหลังการเก็บเกี่ยวสั้น ประมาณ 10-12 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิห้อง เนื่องจากยังคงมีกระบวนการหายใจ มีสภาวะเครียดทาง
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กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
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การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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กายภาพ และสาเหตุหลักเนื่องมาจากการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ (Vargas et al., 2009) คุณลักษณะด้านความสดใหม่ของ
สาหร่ายมีความสําคัญต่อการตอบสนองยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก การชะลอการเปลี่ยนแปลงของสาหร่าย
หลังการเก็บเกี่ยวในด้านต่างๆจึงเป็นแนวทางที่ควรปฏิบัติ  

สําหรับงานวิจัยนี้มีแนวคิดท่ีจะยืดอายุการเก็บสาหร่ายพวงองุ่น โดยประยุกต์ใช้การใช้เทคนิคการเคลือบผิวอาหาร
ด้วยสารเคลือบที่สามารถบริโภคได้สามารถยืดอายุการเก็บอาหารได้ เนื่องจากช่วยลดการระเหยของน้ํา ทําให้ลดการสูญเสีย
น้ําหนัก ชะลอการสังเคราะห์เอทิลีนขัดขวางการเข้าออกของก๊าซ และสามารถปรับสภาพบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุได้ 
(กษวรรณ ผาพรม, 2552; Martínez-Romero et al., 2013)ประสิทธิภาพของการใช้สารเคลือบตัวอย่างเพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ปัจจัยสําคัญหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความคงตัวของความหนืด ความหนาของฟิล์มที่เคลือบ และ
การแผ่ขยายของสารเคลือบที่ ท่ัวถึงผิวอาหาร มีรายงานว่าการใช้เทคนิคการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ (Vacuum 
impregnation) เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพด้านการกระจายตัวและการฟอร์มฟิล์มให้มีลักษณะหนา จึงช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเคลือบให้ดีขึ้น (Vargas et al., 2009) อย่างไรก็ตามความรุนแรงของการใช้สภาวะสุญญากาศก็เป็นปัจจัย
สําคัญที่ต้องคํานึงถึงต่อความเหมาะสมสําหรับอาหารแต่ละชนิด (Fito, 1995) หากใช้สภาวะที่รุนแรงเกินไปอาจมีผลต่อ
คุณภาพผลิตภัณฑ์บางประการได้ โดยเฉพาะกรณีสาหร่ายพวงองุ่นมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาเป็นเม็ดกลมท่ีมีของเหลวภายใน 
การใช้แรงกลจากสภาวะสุญญากาศอาจมีผลต่อการรั่วไหลของของเหลวในเม็ดสาหร่ายและสารพฤกษเคมีท่ีสําคัญ รวมท้ัง
คุณภาพทางกายภาพด้านสีและเนื้อสัมผัส ท้ังนี้หากใช้สภาวะท่ีรุนแรงน้อยเกินไปอาจไม่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของ           
การเคลือบ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ศึกษาผลของเวลาการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศในกระบวนการเคลือบผิวสาหร่ายพวงองุ่นต่อคุณภาพด้านสีและ
การสูญเสียน้ําหนักของสาหร่ายพวงองุ่นระหว่างการเก็บรักษา 

 
อุปกรณ์และวธิีดําเนนิการวจิัย 

รับสาหร่ายพวงองุ่นอายุประมาณ 2 เดือน จากฟาร์มในจังหวัดเพชรบุรี คัดเลือกสาหร่ายพวงองุ่นที่มีลักษณะปรากฏ
ดี มีเม็ดสีเขียวเรียงตัวกันแน่นเป็นช่อ และไม่มีตําหนิ ตัดแต่งให้มีความยาวช่อประมาณ 5 เซนติเมตร ล้างน้ําสะอาด 2 ครั้ง 
แล้วแช่ในสารละลายคลอรีนความเข้มข้นร้อยละ 0.002 เป็นเวลา 5 นาที สะเด็ดนํ้าโดยวางบนตะแกรง  

สารเคลือบเตรียมจากเจลว่านหางจระเข้โดยใช้ใบว่านหางจระเข้ท่ีมีขนาดใบยาว 45 เซนติเมตร และมีเส้นรอบวง
ส่วนท่ีกว้างที่สุดประมาณ 12 เซนติเมตร ล้างใบว่านหางจระเข้ให้สะอาดด้วยนํ้าสะอาด 2 ครั้ง แล้วแช่ในสารละลายคลอรีน
ความเข้มข้นร้อยละ0.002 เป็นเวลา 5 นาที ตัดส่วนปลายแหลม และบริเวณขอบของว่านหางจระเข้ออก เพื่อแยกส่วนเปลือก
ออกจากส่วนเจล และห่ันเป็นชิ้นขนาดประมาณ 1×1×1 เซนติเมตร นําเนื้อเจลมาล้างน้ําสะอาด 2 ครั้ง และล้างผ่านน้ําอุ่น
อุณหภูมิ 60±2 องศาเซลเซียส2 ครั้ง ทําให้เย็นทันทีโดยแช่ในน้ําเย็นอุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที แล้ว
สะเด็ดน้ําโดยวางบนตะแกรง นํามาบดให้ขนาดชิ้นเล็กลงด้วยเครื่องบดอาหารเป็นเวลา 30 วินาที และนําไปบดต่อด้วยเครื่อง
ปั่นผสมโฮโมจิไนเซอร์เป็นเวลา 2 นาที เพื่อให้ได้เจลที่ละเอียดและเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น แยกเอาส่วนกากท่ีมีลักษณะเป็น
เส้นออกด้วยการกรองผ่านตะแกรงสแตนเลสขนาด 50 เมช นําเจลที่ได้มาเติมกรดซิตริกร้อยละ 0.5โดยจะได้สารเคลือบท่ีมีพี
เอชเท่ากับ 2.8±0.1 (ดัดแปลงจากวิธีของ Martínez-Romero et al., 2013; Navarro et al., 2011) 

ในงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาผลของเวลาการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศต่อคุณภาพของสาหร่ายพวงองุ่นระหว่างการ
เก็บรักษา โดยแปรเวลาการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ 4 ระดับดังนี้ 0 1 3 และ 5 นาที กําหนดใช้ความดัน 500 มิลลิบาร์ 
แล้วแช่ต่อที่สภาวะบรรยากาศเป็นเวลา 4 นาที (ดัดแปลงจาก วิธีของ Derossi et al., 2011) สําหรับการเคลือบสาหร่ายพวง
องุ่นด้วยเจลว่านหางจระเข้ภายใต้สภาวะสุญญากาศดําเนินการได้โดยแช่สาหร่ายพวงองุ่นลงในสารเคลือบท่ีเตรียมไว้ภายใต้
สภาวะสุญญากาศ ในการเคลือบแต่ละคร้ังกําหนดใช้ปริมาตรสารเคลือบ 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



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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การสูญเสียน้ําหนัก สําหรับการวิเคราะห์ค่าสี นําสาหร่ายพวงองุ่นมาคืนรูปก่อนการวัดค่าสี โดยการแช่สาหร่ายพวงองุ่นในน้ํา
สะอาด กําหนดอัตราส่วนระหว่างสาหร่ายพวงองุ่นกับน้ํา เท่ากับ 1:2 โดยน้ําหนัก แช่เป็นเวลา 5 นาที วางบนตะแกรงให้
สะเด็ดน้ํา แล้วนํามาวิเคราะห์ค่าสี ด้วยเครื่อง Colorimeterรายงานเป็นค่า L* a* และ b*สําหรับการวิเคราะห์ค่าการสูญเสีย
น้ําหนักเปรียบเทียบน้ําหนักสาหร่ายพวงองุ่นที่สุ่มมาระหว่างการเก็บรักษากับน้ําหนักเริ่มต้น แล้วคํานวณเป็นร้อยละของการ
สูญเสียน้ําหนัก  

วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (ANOVA) โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD ทําการทดลอง 3 ซํ้า วิเคราะห์ผล
ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s new multiple range test 
โดยพิจารณาทั้งผลของปัจจัยเวลาการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศและเวลาการเก็บรักษา โดยใช้โปรแกรม SPSS Version 23 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการแปรเวลาการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ ได้แก่ 1 3 และ 5 นาที โดยกําหนดใช้ความดัน 500 มิลลิบาร์ 
เปรียบเทียบกับสิ่งทดลองที่ไม่ได้ผ่านการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ (ตัวควบคุม) ได้เป็น 4 สิ่งทดลอง นําสาหร่ายพวงองุ่นที่
ไม่ผ่านและผ่านการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ มาแช่สารเคลือบจากเจลว่านหางจระเข้ต่อในสภาวะบรรยากาศเป็นเวลา        
4 นาที และนํามาเก็บรักษาเป็นเวลา 15 วัน ผลการวิเคราะห์ค่าสี L* a* และ b* ของสาหร่ายพวงองุ่นทุกสิ่งทดลอง แสดงดัง
ตารางท่ี 1 2 และ 3 ตามลําดับ วิเคราะห์ค่าสีโดยใช้เครื่องวัดสีและรายงานในระบบ CIE LAB พบว่าท่ีระยะเวลาการเก็บรักษา
เดียวกันค่าสี L* และค่าสี b* ของสาหร่ายพวงองุ่นแต่ละสิ่งทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
สําหรับท่ีระยะเวลาการเก็บรักษา 0 วัน (หลังการเตรียมข้ันต้น) พบว่าสาหร่ายพวงองุ่นที่ผ่านการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ 
(สิ่งทดลองที่ 2 3 และ 4) เป็นเวลามากขึ้น มีแนวโน้มให้ค่าสี L* และค่าสี b* ลดลง แสดงว่า เมื่อผ่านการแช่ภายใต้สภาวะ
สุญญากาศนานขึ้น ทําให้สาหร่ายพวงองุ่นมีความสว่างและความเป็นสีเหลืองลดลง  
 เนื่องจากการลดลงของความดันในสภาวะสุญญากาศทําให้โครงสร้างภายในเซลล์ยุบตัวลง อีกท้ังโครงสร้างเนื้อเย่ือ
บริเวณเซลล์ผิวนอกสุดของสาหร่ายพวงองุ่นมีลักษณะค่อนข้างบางมาก เมื่อลดความดันลงมีผลให้ผนังเซลล์มีลักษณะอ่อนตัว
ลง อากาศในช่องว่างระหว่างเซลล์ถูกดูดออกมา และสามารถทําให้เซลล์เกิดการสูญเสียความเต่ง (Fito, 1995; Chafer et al., 
2003; ทิพวรรณ ทองสุข, 2553) เมื่อใช้เวลาในการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศเป็นเวลานานขึ้นจึงมีโอกาสเพิ่มการสูญเสีย
สภาพของเซลล์ ส่งผลให้น้ําภายในเซลล์ของสาหร่ายพวงองุ่นมีโอกาสสูญเสียความชื้นจากภายในเซลล์ได้มาก เม่ือนํามาคืนรูป
โดยแช่สาหร่ายพวงองุ่นในน้ํา จึงมีโอกาสดูดน้ํากลับได้น้อยลง ทําให้เซลล์ของสาหร่ายเรียงชิดติดกันและมีลักษณะคล้ําลงได้ 
จึงแสดงผลให้เห็นว่ามีความสว่างและความเป็นสีเหลืองลดลง 
 เมื่อพิจารณาที่ระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้น 5 10 และ 15 วัน ยังคงพบแนวโน้มค่าสี L* และค่าสี b* คล้ายกัน
กับท่ี 0 วัน กล่าวคือ สิ่งทดลองที่ผ่านการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศเป็นเวลานานขึ้น ค่าสี L* และค่าสี b* ยังคงมีแนวโน้ม
ลดลงในขณะเมื่อพิจารณาค่าสี a* พบว่าตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 15 วัน ค่าสี a* ของสาหร่ายพวงองุ่นในแต่ละสิ่ง
ทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) สาหร่ายพวงองุ่นท่ีไม่ผ่านและผ่านการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ 
มีคา่สี a* ตลอดระยะเวลาการเก็บอยู่ในช่วง (-2.15) ถึง (-2.97) แสดงให้เห็นว่าสภาวะการแช่ด้วยสุญญากาศไม่มีผลต่อสีเขียว
ของสาหร่ายพวงองุ่น โดยปกติสีเขียวของสาหร่ายพวงองุ่นเกิดจากการมีรงควัตถุคลอโรฟิลล์ โดยคลอโรฟิลล์จะอยู่ในคลอโรพ
ลาสต์ซ่ึงอยู่ใกล้กับผนังเซลล์ ในคลอโรพลาสต์มีอนุภาคเล็กๆ เรียกว่า กรานา (Grana) ซ่ึงประกอบด้วยลาเมลลา (Lamella) 
คลอโรฟิลล์อยู่ในลาเมลลาและรวมตัวกับลิปิด โปรตีน และไลโปโปรตีน (Lipoprotine) จึงค่อนข้างยึดติดแน่นกับผนังเซลล์ 
ดังนั้นการใช้ความดันสุญญากาศในการเคลือบสาหร่ายซ่ึงจัดเป็นการให้แรงกลกระทํากับวัตถุ อาจเป็นผลต่อความแข็งแรงของ
เซลล์ให้มีการยุบตัวลงเท่านั้น แต่ไม่เกิดการสูญเสียสภาพโครงสร้างของรงควัตถุคลอโรฟิลล์ จนทําให้ความเป็นสีเขียวของ
สาหร่ายพวงองุ่นลดลง ลักษณะของสาหร่ายพวงองุ่นท่ีเก็บรักษาเป็นเวลา 0 วัน และ 15 วัน ของทุกสิ่งทดลอง แสดงดังภาพ 
ท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ 
  เม่ือพิจารณาผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อค่าสี a* ของสิ่งทดลองเดียวกัน พบว่า เมื่อระยะเวลาในการเก็บ
รักษานานขึ้น ทุกสิ่งทดลองมีแนวโน้มค่าสี a* ลดลง แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) การท่ี
สาหร่ายพวงองุ่นมีแนวโน้มค่าสี a* ลดลงเม่ือเก็บไว้นานขึ้น อาจเนื่องจากระหว่างการเก็บรักษาสาหร่ายพวงองุ่น สาหร่ายพวง
องุ่นถูกเคลือบดว้ยเจลว่านหางจระเข้ท่ีมีสภาวะเป็นกรด โมเลกุลของคลอโรฟิลล์มีโอกาสสลายตัวเปลี่ยนโครงสร้างไปเมื่ออยู่ใน
สภาวะเป็นกรดนานขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานขึ้นนั้นเอง โดยกรดเป็นปัจจัยท่ีกระตุ้นให้อะตอมแมกนีเซียมท่ีอยู่ตรง
ศูนย์กลางของวงแหวนพอร์ไพริน (Porphyrin ring) หลุดออกได้ง่ายข้ึน และสามารถถูกแทนที่ด้วยอะตอมของไฮโดรเจน
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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กลายเป็นโมเลกุลของฟีโอไฟติน (Pheophytin) ซ่ึงการเปลี่ยนของโครงสร้างนี้เองที่ทําให้สีเขียวสดเปลี่ยนเป็นสีเขียวมะกอก 
(Olive green ) ถึงสีเขียวอมน้ําตาล (Olive brown)  
 
ตารางที่ 1 ค่าสี L* ของสาหร่ายพวงองุ่นที่แปรปัจจัยเวลาของการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ เมื่อเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  

4±2 องศาเซลเซียส ท่ีระยะเวลาการเก็บต่างๆ 
a,b,cคือ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
A,B,Cคือ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
 
ตารางที่ 2 ค่าสี a* ของสาหร่ายพวงองุ่นที่แปรปัจจัยเวลาของการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ เมื่อเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  

4±2 องศาเซลเซียส ท่ีระยะเวลาการเก็บต่างๆ 
nsคือ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งและแนวนอนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) 
 
ตารางที่ 3 ค่าสี b* ของสาหร่ายพวงองุ่นที่แปรปัจจัยเวลาของการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ เมื่อเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  

4±2 องศาเซลเซียสท่ีระยะเวลาการเก็บต่างๆ 

a,b,cคือ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
A,B,Cคือ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

สิ่งทดลองที่ เวลา (นาที) ค่าเฉลี่ยL* ± SD 
0 วัน 5 วัน 10 วัน 15 วัน 

1 (ตัวควบคุม) 0 18.86±0.07aA 19.96±0.11aB 20.72±0.28aC 21.49±0.25aD 
2 1 18.12±0.35bA 19.64±0.11abB 20.46±0.18aC 21.23±0.17aD 
3 3 17.24±0.12cA 18.84±0.25bB 19.86±0.24bC 20.84±0.23abD 
4 5 16.78±0.28cA 17.98±0.53cB 19.88±0.04bC 20.36±0.33bC 

สิ่งทดลองที่ เวลา (นาที) ค่าเฉลี่ย a* ± SD 
0 วัน  ns 5 วัน  ns 10 วัน  ns 15 วัน  ns 

1 (ตัวควบคุม) ns 0 -2.92±0.25 -2.88±0.33 -2.50±0.50 -2.36±0.28 
2 ns 1 -2.86±0.27 -2.97±0.11 -2.92±0.25 -2.33±0.50 
3 ns 3 -2.78±0.28 -2.87±0.12 -2.34±0.33 -2.21±0.23 
4 ns 5 -2.93±0.10 -2.74±0.36 -2.37±0.45 -2.15±0.42 

สิ่งทดลองที่ เวลา (นาที) ค่าเฉลี่ยค่าส ีb* ± SD 
0 วัน 5 วัน 10 วัน 15 วัน 

1 (ตัวควบคุม) 0 9.36±0.28aA 10.31±0.06aA 11.86±0.42aB 11.78±0.26aB 
2 1 8.83±0.11bA 10.11±0.17aA 11.64±0.05aB 11.36±0.06abC 
3 3 8.30±0.15bcA 9.78±0.12bB 10.88±0.14bC 10.95±0.08bC 
4 5 8.17±0.17cA 9.68±0.05bA 9.92±0.13cA 10.01±0.21cB 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................
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ภาพท

ภาพท

(ก) สิ่งทดล

      (ค) สิ่งทดล
ท่ี 1สาหร่ายพว

(ก) สิ่งทดล

(ค) สิ่งทดล
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การใช้สภาวะสุญญากาศมีผลทําให้องค์ประกอบทางเคมีภายในของเซลล์ผักผลไม้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยทํา
ให้เกิดการสลายตัวของผนังเซลล์ รวมถึงพันธะเคมีภายในเซลล์ของเนื้อเยื่ออาจถูกทําลาย ส่งผลให้ความแข็งแรงของ
โครงสร้างผนังเซลล์ลดลง เนื้อสัมผัสของผักผลไม้จึงมีโอกาสนิ่มลงเมื่อผ่านการใช้สภาวะสุญญากาศ (Moreno et al., 
2004) หากเกิดบาดแผลขึ้นกับเนื้อเยื่อของผักผลไม้หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผนังเซลล์ ซ่ึงลดการกีดขวาง
การผ่านเข้าออกของน้ํา จัดเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้น้ําในเซลล์ผักผลไม้สามารถผ่านเข้าออกได้ง่ายข้ึน ทําให้เกิดโอกาส
การสูญเสียน้ําหนักมากขึ้น (จริงแท้ ศิริพานิช, 2544) 

ผลการวิเคราะห์การสูญเสียน้ําหนักของสาหร่ายพวงองุ่นทุกสิ่งทดลอง แสดงดังตารางที่ 4 พบว่าท่ีระยะเวลา
การเก็บรักษา 5 10 และ 15 วัน ค่าการสูญเสียน้ําหนักของสาหร่ายพวงองุ่นในแต่ละสิ่งทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) สาหร่ายพวงองุ่นที่ไม่ผ่านและผ่านการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศที่เวลาต่างๆ มีค่าการ
สูญเสียน้ําหนักเม่ือเก็บรักษา 5 10 และ 15 วัน อยู่ในช่วง 0.07-0.10% 0.31-0.32% และ 0.32-0.37% ตามลําดับ จาก
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการแช่ภายใตส้ภาวะสุญญากาศไม่ได้มีผลต่อการสูญเสียน้ําหนักจนสามารถตรวจวิเคราะห์
ถึงความแตกต่างได้ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสภาวะสุญญากาศที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ไม่รุนแรงมากจนทําให้เซลล์ยุบตัวลง
มากจนเกิดบาดแผลท่ีจะทําให้ของเหลวในเซลล์หรือเนื้อเย่ือสูญเสียจนเกิดการสูญเสียน้ําหนัก ตลอดจนเวลาที่ใช้ในช่วง 
1-5 นาที อาจไม่มีผลต่อการทําลายเซลล์มากขึ้นจนเป็นผลให้เกิดการสูญเสียน้ําหนักที่แตกต่างกัน 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของสภาวะสุญญากาศมีหลายประการ โดยส่วนใหญ่หากใช้ระดับความดัน
สุญญากาศที่รุนแรง และระยะเวลาที่สภาวะสุญญากาศนานขึ้น มักส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มาก 
ตัวอย่างเช่น Mata et al. (1999) รายงานว่า การใช้สภาวะสุญญากาศสามารถช่วยการกระตุ้นการแพร่ของสารละลาย
ซูโครสเข้าไปแทนท่ีอากาศในช่องว่างภายในเซลล์ของมะละกอได้ โดยการใช้สภาวะสุญญากาศส่งเสริมให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์ท่ีเป็นรูเปิด ทําให้ซูโครสแพร่เข้าไปได้มากข้ึน และพบว่าหากเพิ่มเวลาท่ีสภาวะสุญญากาศนานขึ้น
จนเกินสภาวะที่เหมาะสม มีผลให้โครงสร้างของเซลล์ยุบตัวลง เป็นการทําลายความแข็งแรงของผนังเซลล์ได้ แม้ว่าการใช้
สภาวะสุญญากาศมีผลต่อการทําลายโครงสร้างของเซลล์ได้ แต่การที่นํามาประยุกต์ใช้ในการเคลือบสารท่ีบริโภคได้ใน
สภาวะสญุญากาศ กลับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพด้านการกระจายตัวและการฟอร์มฟิล์มท่ีมีลักษณะหนา
ขึ้น จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบให้ดีขึ้น (Vargas et al., 2009) สําหรับงานวิจัยน้ีระยะเวลาการแช่ภายใต้สภาวะ
สุญญากาศ 1-5 นาที จึงมีส่วนช่วยให้เจลว่านหางจระเข้สามารถทําหน้าท่ีขวางกั้นการสูญเสียสารละลายต่างๆได้ จึงลด
การสูญเสียน้ําหนักของสาหร่ายพวงองุ่นไว้ได้ดีใกล้เคียงกัน เม่ือพิจารณาผลของระยะเวลาการเก็บต่อการสูญเสียนํ้าหนัก
ของสิ่งทดลองเดียวกัน พบว่า เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น ทุกสิ่งทดลองมีการสูญเสียนํ้าหนักมากข้ึน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) การที่สาหร่ายพวงองุ่นมีการสูญเสียน้ําหนักมากข้ึนเมื่อเก็บรักษานานขึ้น 
เนื่องจากในระหว่างการเก็บรักษาสาหร่ายพวงองุ่นยังคงมีการหายใจ และมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
น้ําออกมาได้ ทําให้เกิดการสูญเสียน้ําหนักมากขึ้นเมื่อเก็บรักษานานขึ้น 

 
ตารางที่ 4 ค่าการสูญเสียน้ําหนักของสาหร่ายพวงองุ่นที่แปรปัจจัยเวลาของการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ เมื่อเก็บ

รักษาท่ีอุณหภูมิ4±2 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาการเก็บต่างๆ 

nsคือ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ไม่ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) 
A,B,Cคือ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
* คํานวณจากน้าํหนักท่ีเปลี่ยนแปลงจากที่ระยะเวลาการเก็บ 0 วัน 
 
 

สิ่งทดลองที่ เวลา (นาที) ค่าเฉลี่ยการสูญเสียน้ําหนัก* (ร้อยละ) ± SD 
0 วัน 5 วัน ns 10 วัน ns 15 วัน ns 

1 (ตัวควบคุม) 0 - 0.09±0.02A 0.32±0.02B 0.35±0.02B 
2 1 - 0.10±0.02A 0.31±0.02B 0.35±0.02B 
3 3 - 0.09±0.01A 0.31±0.03B 0.32±0.01B 
4 5 - 0.07±0.01A 0.32±0.02B 0.37±0.03B 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สรุป 
จากการศึกษาผลของเวลาการแช่ภายใต้สุญญากาศต่อคุณภาพของสาหร่ายพวงองุ่นระหว่างการเก็บรักษา           

โดยแปรเวลาการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศ ได้แก่ 0 1 3 และ 5 นาที พบว่าการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศมีผลทําให้
ค่าสี L* และค่าสี b* แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่มีผลต่อค่าสี a* และค่าการสูญเสียนํ้าหนัก 
เมื่อสิ้นสุดการเก็บรักษา 15 วัน สาหร่ายพวงองุ่นทุกสิ่งทดลองมีค่าสี L* a* และ b* อยู่ในช่วง 20.36-21.49, (-)2.15-            
(-)2.36    และ 10.01-11.78 ตามลําดับ โดยมีการสูญเสียน้ําหนักร้อยละ 0.32-0.35 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการคัดเลือกหาสภาวะการเคลือบที่เหมาะสมที่สุดควรมีการประเมินคุณภาพด้านอื่นของสาหร่ายพวงองุ่น
ประกอบการพิจารณาด้วย เช่น การทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อประเมินความสด คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยสําหรับการบริโภคด้านจุลชีววิทยา และคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของคุณค่าทางโภชนาการและ
สารพฤกษเคมี เป็นต้น 
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
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ผลของอุณหภูมิและน้าํตาลต่อการเจริญของ Salmonella Typhimurium ในกะทิ 
Effect of Temperature and Sugar on Growth of Salmonella Typhimurium 

in Coconut Milk 
ศิริโฉม  ทุ่งเก้า, ณัฐสุดา หนูเพชร 

ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเจริญของ Salmonella Typhimurium ในกะทิท่ีไม่เติมน้ําตาล

และกะทิท่ีเติมน้ําตาลทรายเข้มข้นร้อยละ 10 ท่ีอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิแช่เย็น   โดยเติมเซลล์ลงในตัวอย่างกะทิเริ่มต้น 
4 log CFU/กรัม นับจํานวนเซลล์ท่ีเวลาต่างๆ โดยเพาะด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ Xylose Lysine Desoxycholate agar   
ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเก็บท่ีอุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิเฉลี่ย 25.57 ± 0.06 องศาเซลเซียส) S. Typhimurium  เจริญใน
กะทิท้ังที่ไม่เติมน้ําตาลและที่เติมน้ําตาล โดยมีจํานวนเซลล์เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 4.18 ± 0.15 และ 4.24 ± 0.18 log CFU/กรัม 
ตามลําดับ ภายในเวลา 15 ชั่วโมง   ในขณะที่เมื่อเก็บท่ีอุณหภูมิแช่เย็น (อุณหภูมิเฉลี่ย 3.83 ± 0.29 องศาเซลเซียส)  
จํานวนเซลล์ในกะทิท่ีไม่เติมน้ําตาลลดลง 0.41 ± 0.10 log CFU/กรัม  ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นจํานวนไม่
เปลี่ยนแปลงจนถึง 132 ชั่วโมง    สําหรับกะทิท่ีเติมน้ําตาลจํานวน S. Typhimurium ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 
132 ชั่วโมง  เม่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าพารามิเตอร์การเจริญ ได้แก่ ระยะพัก (Lag time) และอัตราการเจริญจําเพาะ 
(Specific growth rate)  โดยใช้โปรแกรม DMFit พบว่า S. Typhimurium ในกะทิท่ีไม่เติมน้ําตาลและกะทิท่ีเติม
น้ําตาลเก็บท่ีอุณหภูมิห้องมีระยะพักเท่ากับ 2.44 และ 2.89 ชั่วโมง ตามลําดับ และมีอัตราการเจริญจําเพาะสูงสุดเท่ากับ 
0.47 และ 0.45 ต่อชั่วโมง ตามลําดับ 
คําสําคัญ: การเจริญ Salmonella Typhimurium,  กะทิ, อุณหภูมิ, น้ําตาล 
 

Abstract 

The objective of this research was to compare growth of Salmonella Typhimurium in 
unsweetened and 10% sucrose coconut milk spiked with 4 log CFU/g and stored at room  and 
refrigerated temperatures. An initial cell of 4 log CFU/g was inoculated into the coconut milk samples 
and the viable cells at various storage times were enumerated by colony counting on Xylose Lysine 
Desoxycholate Agar.  The results showed that at room temperature (25.57 ± 0.06 ºC) S. Typhimurium 
in unsweetened and sweetened coconut milk increased by  4.18 ± 0.15 and 4.24 ± 0.18 log CFU/g, 
respectively, after 15 h storage. At refrigerated storage (3.83 ± 0.29 ºC), reduction of cells by 0.41 ± 
0.10 log CFU/g in unsweetened coconut milk was obtained after 48 h following by unchanged 
numbers until 132 h storage.  In sweetened coconut milk, no significant changes of cell numbers 
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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แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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บทนํา 
 กะทิ หรือน้ํากะทิ (Coconut milk) เป็นของเหลวสีขาวขุ่นคล้ายน้ํานม มีกลิ่นหอม มีรสหวานมัน ได้จากการ

คั้นหรือบีบเนื้อมะพร้าวแก่ ใช้เป็นส่วนผสมสําคัญในการประกอบอาหารไทยทั้งคาวและหวาน กะทิท่ีจําหน่าย                    
ในท้องตลาดอาจอยู่ในรูปกะทิสดหรือกะทิแปรรูป  เช่น กะทิพาสเจอร์ไรซ์  กะทิบรรจุกระป๋อง กะทิยูเอชที  กะทิผง           
เป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างย่ิงกะทิสดซ่ึงมักมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนมาจากขั้นตอนการผลิต ดังนั้นหากยังไม่นํากะทิสดไปใช้ทันที
จะต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา เช่น แช่ในตู้เย็น หรือแช่เยือกแข็ง  ซ่ึงแม้ว่าการเก็บท่ีอุณหภูมิต่ําจะช่วยยับย้ังการเจริญ
ของจุลินทรีย์ปนเปื้อนแต่จุลินทรีย์ยังสามารถรอดชีวิตอยู่ได้ มีการศึกษาพบว่า Salmonella Typhimurium รอดชีวิตใน
กะทิแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ - 20 องศาเซลเซียส ได้ถึงร้อยละ 96.31 เม่ือเก็บนาน 30 วัน (วฤษณี ปรีชานฤชิตกุล  และ   
ศิริโฉม ทุ่งเก้า, 2555)  หรือแม้แต่กะทิท่ีผ่านการแปรรูปแล้วหากมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนภายหลังและมีสภาพแวดล้อม
เหมาะสมจุลินทรีย์เหล่านี้จะสามารถเพิ่มจํานวนจนทําให้กะทิเกิดการเสื่อมเสีย  หรือหากจุลินทรีย์ปนเปื้อนเป็นเชื้อก่อ
โรคจะทําให้กะทิไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค  

 Salmonella เป็นแบคทีเรียก่อโรคที่ติดต่อผ่านอาหาร (Foodborne disease) ท่ีสําคัญ และพบการระบาดได้
ท่ัวโลก โรคที่เกิดจาก Salmonella เรียกชื่อทั่วไปว่า Salmonellosis อาการของโรคจัดอยู่ในกลุ่มลําไส้อักเสบ 
(Gastroenteritis)  Salmonella มีหลากหลายสายพันธุ์ โดยปัจจุบันจัดจําแนกได้กว่า 2,500 ซีโรไทป์ (Serotype) หรือ
ซีโรวาร์ (Serovar)  (Eng et al., 2015)   โดยซีโรวาร์สําคัญและเป็นสาเหตุการระบาดได้บ่อย ได้แก่ S. Enteritidis และ 
S. Typhimurium (Carrasco et al., 2012)   Salmonella มีถิ่นอาศัยในลําไส้มนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นและแพร่กระจาย
ไปยังสิ่งแวดล้อมจากสิ่งขับถ่าย  และเข้าสู่อาหารผ่านการปนเปื้อนข้าม (Cross contamination) เนื่องจากความ
บกพร่องของสุขลักษณะการผลิตอาหาร (Carrasco et al., 2012)   เม่ือ Salmonella ปนเปื้อนในอาหารหากปัจจัย
ภายในอาหารและปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุณหภูมิเหมาะสมเชื้อจะสามารถเจริญเพิ่ม
จํานวนจนถึงระดับท่ีไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้   

 กะทิสดมีองค์ประกอบสารอาหารสําคัญ คือ ไขมันทั้งหมด ร้อยละ 28.28 กรัม โปรตีน ร้อยละ 2.65 กรัมและ
คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 5.97  (วฤษณี ปรีชานฤชิตกุล และศิริโฉม ทุ่งเก้า, 2555)  และมีค่าพีเอชประมาณ 6 จึงจัดเป็น
อาหารที่มีความเป็นกรดต่ํา  จึงเป็นอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์  เนื่องจากอุณหภูมิจัดเป็นปัจจัย
ภายนอกหรือสภาพแวดล้อมสําคัญที่ส่งผลต่อการเจริญและการอยู่รอดของจุลินทรีย์  และในการนํากะทิไปใช้ประกอบ
อาหารหวานหรือขนมจะมีการเติมน้ําตาลลงไป ซ่ึงหากเติมในความเข้มข้นสูงอาจส่งผลให้แรงดันออสโมติก (Osmotic 
pressure) ของกะทิเพิ่มขึ้น  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาผลของการเก็บกะทิท่ีอุณหภูมิแตกต่างกัน และผลของการ
เติมน้ําตาลในกะทิในอัตราส่วนร้อยละ 10 ต่อการเจริญและการอยู่รอดของ S. Typhimurium  ซ่ึงข้อมูลท่ีได้สามารถ
นําไปใช้ในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อก่อโรคชนิดน้ีในกะทิเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  เพื่อศึกษาการเจริญของ S. Thyphimurium ในกะทิท่ีไม่เติมน้ําตาลและกะทิท่ีเติมน้ําตาลเข้มข้นร้อยละ 10 ท่ี
เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิแช่เย็น  รวมทั้งหาค่าพารามิเตอร์การเจริญของแบคทีเรยีชนิดน้ีในกะทิ  

วิธีดําเนินการวิจัยการเตรียมเซลล์ S. Typhimurium 
     S. Typhimurium ท่ีใช้ในการศึกษาแยกได้จากสิ่งแวดล้อมของฟาร์มสัตว์ปีกแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี   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 
 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

310

3 
 

การเติมเชื้อและการเก็บ 
 กะทิท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ กะทิบรรจุกล่องยูเอชที  เพื่อให้มีองค์ประกอบของกะทิเช่นเดียวกันในทุกการ

ทดลอง    แบ่งกะทิเป็น 2 ส่วนบรรจุในบีกเกอร์ท่ีฆ่าเชื้อแล้ว เติมน้ําตาลทรายขาวลงในกะทิส่วนหนึ่งให้มีความเข้มข้น
ร้อยละ 10 คนให้ละลายจนหมด กะทิอีกส่วนไม่ต้องเติมน้ําตาล  แบ่งกะทิแต่ละส่วนใส่ถุงพลาสติกปลอดเชื้อขนาด 
12x18 เซ็นติเมตร ถุงละ 25 กรัม  ตรวจสอบการปนเปื้อนของ Salmonella ในตัวอย่างกะทิโดยวิธีเพิ่มจํานวนเชื้อ 
(Enrichment method)   โดยสุ่มตัวอย่าง 25 กรัม เติม Buffered Peptone Water 225 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 35 
องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง  ถ่ายเชื้อ 1 มิลลิลิตร ลงใน Tetrathionate broth 10 มิลลิลิตร บ่มท่ีอุณหภูมิเดิมนาน 
24 ชั่วโมง  ขีดแยกเชื้อบนจานอาหาร Xylose Lysine Desoxycholate agar บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 
ชั่วโมง จะต้องไม่พบโคโลนีของ Salmonella ซ่ึงมีลักษณะสแีดงมีหรือไม่มีจุดดํา (Andrews et al., 2017)  

 ถ่ายเซลล์ S. Typhimurium ท่ีเตรียมได้ปริมาตร 250 ไมโครลิตร ลงในถุงบรรจุตัวอย่างกะทิ  จะได้ความ
เข้มข้นเซลล์ประมาณ 104 CFU/กรัม หรือ 4 log CFU/กรัม แบ่งตัวอย่างเป็น 2 ส่วนนําส่วนหนึ่งเก็บท่ีอุณหภูมิห้อง และ
อีกส่วนเก็บแช่เย็นในตู้เย็น  วัดอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิตู้เย็นโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์  
 
การนับจํานวน S. Typhimurium 

 เจือจางตัวอย่างแบบ 10 เท่า โดยเติมสารละลาย NaCl เข้มข้นร้อยละ 0.85 ปริมาตร 225 มิลลิลิตร ลงในถุง
บรรจุตัวอย่างกะทิ และเจือจางตัวอย่างต่อไปแบบ 10 เท่า และเพาะตัวอย่างความเจือจางที่เหมาะสมบนผิวหน้าอาหาร
เลี้ยงเชื้อ Xylose Lysine Desoxycholate agar (XLD) ด้วยวิธีหยดตัวอย่าง (drop plate method) ทําซํ้า 5 หยดต่อ
ระดับความเจือจาง  บ่มจาน XLD ท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง  นับจํานวนโคโลนีและรายงานผลใน
หน่วย log CFU/กรัม  
การหาค่าพารามิเตอร์การเจริญของ S. Typhimurium  

 นําข้อมูล log CFU/กรัม ท่ีเวลาต่างๆ ท่ีได้จากกะทิแต่ละชนิดวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม DMfit 3.5 for Excel 
2007 (The ComBase Predictive Model, 2016)  ซ่ึงจะได้ค่าพารามิเตอร์การเจริญ ได้แก่ ระยะพัก (Lag time) 
อัตราการเจริญจําเพาะ (Specific growth rate) และจํานวนเซลล์สูงสุดของแต่ละชุดทดลอง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ทําการทดลองซํ้า 3 ครั้ง  หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล และสร้างกราฟระหว่างค่าเฉลี่ย

ข้อมูลกับระยะเวลา   วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลที่ระยะเวลาต่างกันโดยใช้วิธี Tukey’s Test ท่ีระดับ
นัยสําคัญ P <0.05 และวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะพัก และอัตราการเจริญจําเพาะโดยวิธี T-test โดยใช้โปรแกรม 
IBM SPSS Statistics 22 

ผลการวิจัย 
  การเจริญของ S. Typhimurium ในกะทิท่ีไม่เติมน้ําตาลและเติมน้ําตาลร้อยละ 10  เก็บท่ีอุณหภูมิห้อง 
(อุณหภูมิเฉลี่ย 25.57±0.06 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 15 ชั่วโมง แสดงในภาพที่ 1   ในกะทิท่ีไม่เติมน้ําตาล  เริ่มต้นมี
เซลล์ S. Typhimurium เฉลี่ย 4.05 ± 0.09 log CFU/กรัม  และจํานวนไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงชั่วโมงที่ 4  เมื่อเก็บไว้
นาน 6 ชั่วโมงจํานวนเซลล์เพิ่มข้ึนแตกต่างจากเริ่มต้นอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) เป็น 5.76 ± 0.48 log CFU/กรัม 
จากนั้นจํานวนเซลล์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสูงสุดท่ี 14 ชั่วโมง และลดลงในชั่วโมงที่ 15   คิดเป็นจํานวนเซลล์
ท่ีเพิ่มขึ้นจากเริ่มต้น 4.18 ± 0.15 log CFU/กรัม  ในกะทิท่ีเติมน้ําตาล S. Typhimurium มีจํานวนเริ่มต้น 4.00 ±0.04 
log CFU/กรัม และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเป็น 4.46 ± 0.11 log CFU/กรัม เม่ือเก็บนาน 4 ชั่วโมง  จากนั้นจํานวน
เซลล์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงชั่วโมงที่ 12  และคงที่จนถึง 15 ชั่วโมง  คิดเป็นจํานวนเซลล์ท่ีเพิ่มข้ึนจากเริ่มต้น 4.24 ± 
0.18 log CFU/กรัม     
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................
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ภาพที่ 1  การเจริญของ Salmonella Typhimurium ในกะทิท่ีไม่เติมน้ําตาลและเติมน้ําตาลร้อยละ 10 เม่ือเก็บท่ี
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 ชั่วโมง (ตัวอักษรภาษาอังกฤษบนแท่งกราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละชุดทดลองที่
ระดับนัยสําคัญ P<0.05  ตัวอักษรที่เหมือนกันหมายถึงข้อมูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ) 
 
 ในกะทิท่ีเก็บแช่เย็น (อุณหภูมิเฉลี่ย 3.83 ± 0.29 องศาเซลเซียส) S. Typhimurium ไม่มีการเจริญแต่อยู่รอด
ได้ตลอดระยะเวลา 132 ชั่วโมง  โดยในกะทิท่ีไม่เติมน้ําตาลจํานวนเซลล์ลดลงจากเริ่มต้น 4.07 ± 0.10 log CFU/กรัม 
เป็น 3.66 ±0.16 log CFU/กรัม (ลดลง 0.41 ± 0.12 log CFU/กรัม)  ภายในเวลา 48 ชั่วโมง  จากนั้นจํานวนเซลล์ไม่
เปลี่ยนแปลงจนถึง 132 ชั่วโมง    สําหรับกะทิท่ีเติมน้ําตาลพบว่า S. Typhimurium มีจํานวนไม่แตกต่างจากเริ่มต้น
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติตลอดระยะเวลาการเก็บ 132 ชั่วโมง    โดยมีจํานวนระหว่าง 3.41 ± 0.12 ถึง 3.93 ± 0.07 
log CFU/กรัม (ภาพที่ 2)  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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ภาพที่ 2  การอยู่รอดของ Salmonella Typhimurium ในกะทิท่ีไม่เติมน้ําตาลและเติมน้ําตาลร้อยละ 10 เมื่อเก็บท่ี  
อุณหภูมิแช่เย็นเป็นเวลา 132 ชั่วโมง (ตัวอักษรภาษาอังกฤษบนแท่งกราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละชุดทดลอง
ท่ีระดับนัยสําคัญ P<0.05  ตัวอักษรที่เหมือนกันหมายถึงข้อมูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ) 
 
 เม่ือนําข้อมูลจํานวนเซลล์ S. Typhimurium ในกะทิแต่ละชนิดท่ีระยะเวลาแตกต่างกันวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
DMFit เพ่ือหาระยะพักและอัตราการเจริญจําเพาะ และจํานวนเซลล์สูงสุด ได้ผลดังตารางที่ 1   พบว่าเมื่อเก็บท่ี
อุณหภูมิห้อง S. Typhimurium มีระยะพักในกะทิท่ีไม่เติมน้ําตาลและกะทิท่ีเติมน้ําตาลเท่ากับ 2.44 และ 2.89 ชั่วโมง 
ตามลําดับ  ซ่ึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)    แต่เม่ือเก็บแช่เย็นจะไม่สามารถหาระยะพักของ S. 
Typhimurium ได้เนื่องจากเชื้อไม่มีการเจริญตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 132 ชั่วโมง    สําหรับอัตราการเจริญจําเพาะของ 
S. Typhimurium ในกะทิเก็บท่ีอุณหภูมิห้องนั้นหาค่าได้เท่ากับ 0.47 และ 0.45 ต่อชั่วโมง สําหรับกะทิที่ไม่เติมน้ําตาล
และกะทิท่ีเติมน้ําตาลตามลําดับ   ซ่ึงค่าท่ีได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ   สําหรับกะทิท่ีเก็บแช่เย็นหาค่าอัตราการ
เจริญจําเพาะของ S. Typhimurium ในกะทิท่ีไม่เติมน้ําตาลได้เท่ากับ -0.0079 ต่อชั่วโมง  ซ่ึงค่าดังกล่าวแสดงอัตราการ
ตายของแบคทีเรีย  แต่ไม่สามารถหาอัตราการเจริญจําเพาะของแบคทีเรียในกะทิท่ีเติมน้ําตาลท่ีเก็บแช่เย็นได้ 
 
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์การเจริญของ Salmonella Typhymurium ในกะทิท่ีไม่เติมน้ําตาลและเติมน้ําตาล              
ร้อยละ 10 เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิแช่เย็น 
 

พารามิเตอร์ อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิแช่เย็น 
ไม่เติมน้ําตาล เติมน้ําตาล ไม่เติมน้ําตาล เติมน้ําตาล 

ระยะพัก (ชั่วโมง) 2.44B 2.89B - - 
อัตราการเจริญจําเพาะ (ต่อชั่วโมง) 0.47A 0.45A -0.0079 - 
จํานวนเซลล์สูงสุด (log CFU/กรัม) 8.23C 8.24C - - 

 
หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษบนตัวเลขแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลในแถวที่ระดับนัยสําคัญ P<0.05 ตัวอักษรท่ี
เหมือนกันหมายถึงข้อมูลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อัตราการเจริญจําเพาะที่มีเครื่องหมายลบหมายถึงอัตรา
การตาย  เครื่องหมาย – หมายถึงไม่สามารถหาค่าได้เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม DMFit 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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สรุปและอภิปรายผล 

 Salmonella Typhimurium สามารถเจริญในกะทิท่ีไม่เติมน้ําตาลและกะทิท่ีเติมน้ําตาลร้อยละ 10 ท่ีเก็บไว้ท่ี
อุณหภูมิห้องซึ่งวัดอุณหภูมิตลอดการทดลองได้เฉลี่ย 25.57 ± 0.06 องศาเซลเซียส  โดยใช้ระยะเวลาในการปรับตัว หรือ
ระยะพักช่วงเวลาหนึ่ง กล่าวคือ ใช้เวลาพัก 2.44 ชั่วโมง ในกะทิท่ีไม่เติมน้ําตาล และใช้เวลาพัก 2.89 ชั่วโมง ในกะทิท่ี
เติมน้ําตาลร้อยละ 10 การที่ S. Typhimurium ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวในกะทิก่อนการแบ่งเซลล์นั้นอธิบายได้ว่า
เซลล์แบคทีเรียท่ีเติมลงในกะทิได้มาจากการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy Broth (TSB) ซ่ึงมีองค์ประกอบ
แตกต่างจากองค์ประกอบของกะทิ  ดังนั้น แบคทีเรียจึงต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวให้สามารถใช้สารอาหารใน
กะทิเพื่อการแบ่งเซลล์และเจริญเพิ่มจํานวนได้  และเมื่อเปรียบเทียบระยะพักท่ีได้จากกะทิท้ังสองชนิดพบว่าไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าการมีน้ําตาลความเข้มข้นร้อยละ 10 ในกะทิไม่ส่งผลในการเพิ่มแรงดันออสโม
ติกของกะทิจนทําให้ S. Typhimurium ใช้เวลาในการปรับตัวยาวนานขึ้น  ซ่ึงการเลือกทดสอบท่ีความเข้มข้นน้ําตาลร้อย
ละ 10 เน่ืองจากเป็นค่าเฉลี่ยปรมิาณน้ําตาลท่ีผู้วิจัยได้ข้อมูลมาจากการสํารวจขนมหวานที่มีการเติมกะทิท่ีจําหน่ายในร้าน
สะดวกซ้ือ  อย่างไรก็ตามการเติมน้ําตาลในกะทิเพื่อใช้ประกอบอาหารหวานนั้นมีการใช้กันหลากหลายอัตราส่วน  ซ่ึงหาก
ใช้ในความเข้มข้นสูงกว่านี้อาจส่งผลให้แรงดันออสโมติกของกะทิเพิ่มสูงขึ้นและทําให้ระยะพักของ S. Typhimurium 
ยาวนานกว่านี้ก็ได้   หลังจากผ่านระยะปรับตัว S. Typhimurium จะแบ่งเซลล์และเข้าสู่ระยะการเจริญทวีคูณ (log or 
exponential phase)  เนื่องจากอุณหภูมิห้องที่ทําการศึกษาอยู่ในช่วงอุณหภูมิท่ี Salmonella เจริญได้ คือ อุณหภูมิ 5-
47 องศาเซลเซียส  (Smadi et al., 2012)  ซ่ึงระยะการเจริญทวีคูณนี้เป็นระยะที่ประชากรเซลล์มีอัตราการเจริญสูงสุด
และคงที่   ซ่ึงแสดงค่าอัตราการเจริญเป็นค่าอัตราการเจริญจําเพาะ (Specific growth rate, μ) โดยในกะทิท่ีไม่เติม
น้ําตาล S. Typhimurium มีอัตราการเจริญจําเพาะเท่ากับ 0.47 ต่อชั่วโมง ซ่ึงสามารถหาระยะเวลาแบ่งเซลล์ 
(Doubling time or Generation time)  ได้จากความสัมพันธ์ td = 0.693/μ  เม่ือ td หมายถึงระยะเวลาแบ่งเซลล์และ 
μ หมายถึงอัตราการเจริญจําเพาะ (Waites et al., 2001)  ซ่ึงได้ค่าเท่ากับ 1.47 ชั่วโมง หรือหมายความว่า S. 
Typhimurium ในกะทิท่ีไม่เติมน้ําตาลเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้องหลังผ่านระยะปรับตัวจะแบ่งเซลล์ด้วยอัตราเร็วสูงสุด 1 
ชั่วโมง 47 นาที  สําหรับกะทิท่ีเติมน้ําตาลร้อยละ 10 นั้นหาค่าอัตราการเจริญจําเพาะของ S. Typhimurium  ได้เท่ากับ 
0.45 ต่อชั่วโมง   ซ่ึงเมื่อนําค่าดังกล่าวไปหาระยะเวลาแบ่งเซลล์โดยวิธีเดียวกันจะได้เท่ากับ 1.54 ชั่วโมง  ซ่ึงอธิบายได้ว่า
หลังจากผ่านระยะพักแล้ว S. Typhimurium มีการแบ่งเซลล์ด้วยอัตราเร็วสูงสุด 1 ชั่วโมง 54 นาที ในกะทิท่ีเติมน้ําตาล
เก็บท่ีอุณหภูมิห้อง   

 สําหรับการเก็บกะทิแช่เย็นซ่ึงวัดอุณหภูมิในตู้เย็นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาได้เฉลี่ย 3.83 ± 0.29 องศาเซลเซียส 
พบว่า S. Typhimurium ไม่มีการเจริญในกะทิท้ังที่ไม่เติมน้ําตาลและเติมน้ําตาลเนื่องจากอุณหภูมิท่ีเก็บตํ่ากว่าค่าตํ่าสุด
ท่ีเชื้อเจริญได้    อุณหภูมิต่ําส่งผลยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียเนื่องจากทําให้กิจกรรมของเซลล์ลดลงหรือหยุดชะงัก ท้ัง
การขนส่งสารอาหารเข้าเซลล์  การสังเคราะห์และกิจกรรมของเอนไซม์ภายในเซลล์ (Herbert and Sutherland, 2000)  
โดยในกะทิท่ีไม่เติมน้ําตาลนั้นเซลล์บางส่วนเกิดการตายทําให้จํานวนเซลล์ลดลง 0.41 log CFU/กรัม ภายใน 48 ชั่วโมง
แรก ซ่ึงหาอัตราการตายได้เท่ากับ 0.0079 ต่อชั่วโมง  จากน้ันเซลล์จะรอดชีวิตอยู่และมีจํานวนไม่เปลี่ยนแปลงตลอด
ระยะเวลา 132 ชั่วโมงของการศึกษา  ในขณะที่ในกะทิท่ีเติมน้ําตาลจํานวนเซลล์ไม่ลดลงตลอดระยะเวลา 132 ชั่วโมง  
แสดงให้เห็นว่าการเติมน้ําตาลร้อยละ 10 ในกะทิทําให้ S. Typhimurium อยู่รอดที่อุณหภูมิต่ําได้ดีขึ้น    

 มีรายงานการศึกษาพารามิเตอร์การเจริญของ Salmonella ในอาหารที่เก็บท่ีอุณหภูมิแตกต่างกัน  
McQuestin et al. (2010)  รายงานว่า S. Typhimurium DT104 ท่ีเติมลงในไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์มีระยะพักสั้นลงและ
มีอัตราการเจริญเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิการเก็บเพิ่มจาก 4 เป็น 42 องศาเซลเซียส   โดยในไข่ท้ังฟองพาสเจอร์ไรซ์เก็บที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส S. Typhimurium DT104 มีระยะพัก 4.21 ชั่วโมง และมีอัตราการเจริญจําเพาะ 0.459 ต่อ
ชั่วโมง  และท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสแบคทีเรียไม่มีการเจริญแต่มีอัตราการตายเท่ากับ 0.00053 ต่อชั่วโมง     
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ศึกษาไข่แดงพาสเจอร์ไรซ์ท่ีเติมน้ําตาลร้อยละ 10 พบว่าท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส S. 
Typhimurium DT104 มีระยะพัก 3.5 ชั่วโมงและมีอัตราการเจริญจําเพาะ 0.333 ต่อชั่วโมง  แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่า
การเติมน้ําตาลส่งผลกระทบต่อการเจริญของแบคทีเรียสายพันธุ์นี้อย่างไรเนื่องจากผู้วิจัยไม่ได้ทําการทดลองกับไข่แดง
พาสเจอร์ไรซ์ท่ีไม่ได้เติมน้ําตาล   นอกจากนั้น Rezende et al. (2016) รายงานว่า Salmonella  ท่ีเติมลงในเปลือก
และกาก Custard apple มีระยะพักลดลงและมีอัตราการเจริญสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิการเก็บเพิ่มข้ึนจาก 10 เป็น 30 องศา
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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เซลเซียส  กล่าวโดยสรุป  อุณหภูมิเป็นปัจจัยภายนอกท่ีสําคัญที่ส่งผลต่อการเจริญของแบคทีเรียในอาหารกะทิท่ีมี S. 
Typhimurium ปนเปื้อนเมื่อเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเชื้อจะเจริญได้ดีจึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเนื่องจากเชื้อ
ชนิดนี้ผ่านทางอาหาร   การเก็บกะทิโดยการแช่เย็น S. Typhimurium รอดชีวิตได้และมีจํานวนไม่เปลี่ยนแปลงหรือ
ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นภายในระยะเวลา 132 ชั่วโมง หรือ 5 วัน   นอกจากนั้นการเติมน้ําตาลเข้มข้นร้อยละ 10              
ในกะทิไม่ส่งผลยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียสายพันธุ์นี้อย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นการรักษาสุขลักษณะในขั้นตอนการผลิต
กะทิและขั้นตอนการนํากะทิมาประกอบอาหารจึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญเริ่มแรกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามของเชื้อก่อโรคชนิด
นี้จากภายนอกมาสู่กะทิ  และหากจําเป็นต้องเก็บกะทิไว้ก่อนบริโภคควรนํามาผ่านความร้อนเพื่อทําลายเชื้อท่ีอาจ
ปนเปื้อนก่อน  อย่างไรก็ตามการเติมน้ําตาลในกะทิเพื่อใช้ในรูปขนมหวานนั้น อาจมีการใช้ท่ีความเข้มข้นน้อยหรือ
มากกว่านี้   จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในแง่ผลของการเติมน้ําตาลต่อการเจริญและการอยู่รอดของเชื้อก่อโรคชนิดนี้  
รวมทั้งศึกษาปัจจัยชนิดอื่นทั้งปัจจัยภายในของกะทิและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมและครบถ้วน
เพ่ือการป้องกันความเสี่ยงในการบริโภคกะทิต่อไป 
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          โดย อุบล ไมพุม 
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ผลของสารกลุ่ม GRAS ตอ่การยับยั้งการเจริญเตบิโตและความรุนแรงของโรคที่เกิดจาก
เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลงัการเก็บเก่ียวของแก้วมังกร 

Effect of GRAS Compounds on Fungal Growth Inhibition and Disease Severity of 
Postharvest Disease of Dragon Fruit Caused by Colletotrichum gloeosporioides  

พิกุล นุชนวลรัตน์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

  
บทคัดย่อ 

 
ผลของสารกลุ่ม GRAS (generally recognized as safe) ต่อการยับย้ังการเจริญของเส้นใย และการงอกของ

สปอร์เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของแก้วมังกรบนอาหารทดลองพบว่า 
ammonium bicarbonate ความเข้มข้น 0.60 เปอร์เซ็นต์, ammonium carbonate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์, 
benzaldehyde ความเข้มข้น 0.005 เปอร์เซ็นต์, sodium bicarbonate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ และ sodium 
benzoate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์ยับย้ังการเจริญของเส้นใยและการงอกของสปอร์เชื้อราได้สมบูรณ์   
citric acid มีเปอร์เซ็นต์ยับย้ังการเจริญของเส้นใยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.00 เปอร์เซ็นต์ ส่วน potassium metabisulphite 
ไม่มีผลยับย้ังการเจริญของเส้นใย และการงอกของสปอร์  ผลการยับย้ังความรุนแรงของโรคพบว่าการจุ่มผลแก้วมังกร
ด้วย ammonium bicarbonate ความเข้มข้น 0.60 เปอร์เซ็นต์, ammonium carbonate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์, 
benzaldehyde ความเข้มข้น 0.005 เปอร์เซ็นต์, sodium bicarbonate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ และ sodium 
benzoate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 นาที มีผลยับย้ังความรุนแรงของโรคได้แตกต่างกันทางสถิติ โดยพบมี
เปอร์เซ็นต์ยับย้ังความรุนแรงของโรคระหว่าง 36.06-100.00 เปอร์เซ็นต์ 
คําสําคัญ: โรคหลังการเก็บเกี่ยวของแก้วมังกร, สารกลุ่ม GRAS (generally recognized as safe), แอมโมเนียม
คาร์บอเนต, แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต, โซเดียมเบนโซเอต, โซเดียมคาร์บอเนต, โซเดียมไบคาร์บอเนต 
 

Abstract 
 

The effect of GRAS (generally recognized as safe) compounds as antifungal agents on the 
growth of Colletotrichum gloeosporioides, fungi causing postharvest disease of dragon fruit were 
studied. Ammonium bicarbonate 0.60%, ammonium carbonate 3%, benzaldehyde 0.005%, sodium 
bicarbonate 3% and sodium benzoate 3% showed completely inhibited mycelial growth and spore 
germination of the tested fungi.  However a minimum inhibition in mycelium growth was observed with 
citric acid (3%) while potassium metabisulphite had no effect in both mycelium growth and spore 
germination. Postharvest application of ammonium bicarbonate 0.60%, ammonium carbonate 3%, 
sodium benzoate 3%, sodium bicarbonate 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 สามารถปลูกได้ในหลายพื้นท่ีของประเทศ และ
เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ปัจจุบันประเทศไทยมีการนําเข้าและส่งออกแก้วมังกร ปัญหาที่สําคัญในการส่งออก คือ                   
ปัญหาการเน่าเสียเนื่องจากโรคหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ โรคแอนแทรคโนส และโรคผลเน่า ทําให้เกิดความเสียหายต่อ
ผลผลิตทั้งทางปริมาณและคุณภาพ  สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสพบมีรายงานว่าเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
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gloeosporioides (Penz.) Penz.&Sacc. (Masyahit และคณะ, 2009) เกษตรกรนิยมทําการควบคุมโรคโดยการใช้
สารเคมี เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ผลเสียของการใช้สารเคมี

 
คือการตกค้างของสาร

ในเปลือกและผล ซ่ึงทําให้เกิดพิษต่อผู้บริโภค ทําให้ประเทศคู่ค้ากีดกันทางการค้าโดยอ้างเหตุผลของสารพิษตกค้าง 
นอกจากนี้กระแสต่ืนตัวในการรักษาสุขภาพของคนไทยและชาวต่างชาติมีสูงขึ้น ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะบริโภคอาหาร
ปลอดภัยมากขึ้น ทําให้การใช้สารเคมีประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง  

ปัจจุบันมีการพยายามศึกษาการใช้วิธีอ่ืน ๆ ทดแทนการใช้สารเคมีกันอย่างกว้างขวาง จากการตรวจเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการใช้สารในกลุ่มท่ีได้รับการยอมรับว่าปลอดภัย (GRAS, 
Generally Recognized As Safe) เช่น กรดอินทรีย์ และเกลือคาร์บอเนต ในการควบคุมโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ 
รายงานวิจัยของผ่องเพ็ญ และอภิรดี (2553) ที่รายงานว่า sodium carbonate, sodium bicarbonate และ 
potassium carbonate ความเข้มข้นตั้งแต่ 2 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป และ potassium sorbate ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.5 
เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป ยับย้ังการงอกของสปอร์เชื้อรา Colletotrichum musae, Lasiodiplodia theobromae และ 
Fusarium sp. สาเหตุโรคข้ัวหวีเน่าของกล้วยได้ 100.00 เปอร์เซ็นต์ และพบว่า sodium bicarbonate, potassium 
carbonate และ potassium sorbate ท่ีความเข้มข้น 3, 3 และ 2 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ สามารถทําลายสปอร์ของเชื้อ
ท้ัง 3 ชนิดได้สมบูรณ์ ในขณะที่ sodium carbonate ความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์ สามารถทําลายสปอร์เชื้อ C. musae 
และ Fusarium sp. ได้สมบูรณ์   Hasan และคณะ (2012) รายงานว่า sodium bicarbonate ความเข้มข้น 2, 2.5 
และ 3 เปอร์เซ็นต์ มีผลยับย้ังการเจริญของเส้นใยและการงอกของสปอร์เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides 
สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนผลการทดลองในผลมะละกอพบว่า sodium 
bicarbonate ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์สามารถลดการเกิดโรค และความรุนแรงของโรคได้ดีท่ีสุดเท่ากับ 60.00 
เปอร์เซ็นต์   Sivakumar และคณะ (2002) ทําการศึกษาผลของ ammonium carbonate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ 
และ sodium bicarbonate ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนผสมของสารละลายเคลือบผิว ต่อความรุนแรงของโรค
แอนแทรคโนสของมะละกอที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ผลการทดลองพบว่า ammonium 
carbonate มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคสูงกว่า sodium bicarbonate ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่า
สามารถลดการเกิดโรคได้ 70.00 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีผลต่อคุณภาพของมะละกอ 

Palou และคณะ (2009) รายงานว่าการจุ่มผลของสโตนฟรุต (Stone Fruit)  ได้แก่ California peaches, 
nectarines และ plums ลงในสารละลาย potassium sorbate และ sodium benzoate ความเข้มข้น 200 มิลลิโมล 
สามารถลดการเกิดโรค brown rot ท่ีเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยว 7 ชนิด ได้แก่ Monilinia fructicola, 
Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Geotrichum candidum, Penicillium expansum, Mucor piriformis 
และ Rhizopus stolonifer ได้ 40.00เปอร์เซ็นต์   Perera และ Karunaratne (2001) รายงานว่า โดยจุ่มผลกล้วยใน 
acetic acid (pH 3) ท่ีความเข้มข้น 0.20 เปอร์เซ็นต์, citric acid ความเข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดการเกิดโรค
และความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสในกล้วยได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  Sivakumar และคณะ (2001) รายงานผลการ
ใช้ cinnamaldehyde ความเข้มข้น 30 ppm, acetaldehyde ความเข้มข้น 70 ppm, benzaldehyde ความเข้มข้น 50 
ppm และ potassium metabisulphite ความเข้มข้น 250 ppm ในอาหารทดสอบ สามารถยับย้ังการเจริญของเส้นใย
เชื้อรา Gliocephalotrichum microchlamydosporum, Colletotrichum gloeosporioides และ Botryodiplodia 
theobromae สาเหตุโรค brown spot, anthracnose และ stem end rot ในเงาะได้สมบูรณ์ และสารทั้ง 4 ชนิด
สามารถลดความรุนแรงของโรคทั้ง 3 โรคได้แตกต่างกัน  

ดังนั้นแนวทางการใช้สารในกลุ่ม GRAS เพื่อทดแทนการสารเคมีในการความคุมโรคจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น และ
น่าสนใจในการนํามาศึกษา เพื่อลดความสูญเสียของผลผลิต และควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของแก้วมังกรให้ตรง
ตามความต้องการของตลาด สามารถส่งออกผลไม้ไปยังตลาดต่างประเทศที่มีการเข้มงวดในมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สินค้าเกษตรและอาหารได้   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลของสารกลุ่ม GRAS ต่อการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides 
และความรุนแรงของโรคหลังการเก็บเกี่ยวของแก้วมังกร  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. การทดสอบผลของสารกลุ่ม GRAS ที่มีต่อการเจริญของเส้นใยเชื้อรา 
ทําการทดสอบสารกลุ่ม GRAS จํานวน 7 ชนิด ได้แก่ ammonium bicarbonate ความเข้มข้น 0.60 เปอร์เซ็นต์, 

ammonium carbonate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์, benzaldehyde ความเข้มข้น 0.005 เปอร์เซ็นต์, citric acid 
ความเข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นต์, potassium metabisulphite ความเข้มข้น 0.025 เปอร์เซ็นต์, sodium bicarbonate 
ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ และ sodium benzoate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ ท่ีผสมในอาหาร PDA ต่อการยับย้ังการ
เจริญของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของแก้วมังกร ด้วยวิธี 
poisoned food technique เปรียบเทียบกับชุดควบคุมซ่ึงเป็นอาหาร PDA ท่ีไม่มีการผสมสารใดๆ และอาหาร PDA             
ท่ีผสมสารกําจัดเชื้อรา benomyl ความเข้มขน้ 0.05 เปอร์เซ็นต์  ทําการทดสอบโดยนําชิ้นวุ้นที่ได้จากการใช้ cork borer 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร เจาะเส้นใยบริเวณรอบโคโลนีเชื้อราที่ใช้ในการทดสอบที่อายุ 7 วัน วางบนผิวหน้า
อาหารที่ใช้ในการทดสอบ บ่มเชื้อไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized 
Design) โดยแต่ละทรีตเม้นต์มี 10 ซํ้า  เมื่อเชื้อราชุดควบคุมเจริญเต็มจานเลี้ยงเชื้อ จึงทําการตรวจผลโดยวัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของโคโลนีที่เจริญ และนําค่าท่ีได้มาคํานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับย้ังการเจริญของเส้นใย โดยใช้สูตรเปอร์เซ็นต์
การยับย้ัง = [( A – B ) / A] X 100   เมื่อ  A คือ ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราบนชุดควบคุม และ           
B คือ ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราบนชุดทดสอบ 

2.  การทดสอบผลของสารกลุ่ม GRAS ที่มีต่อการงอกของสปอร์เชื้อรา 
ทําการทดสอบโดยผสมสารกลุ่ม GRAS ชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ทดสอบ ดังเช่นขั้นตอนที่ 1 ลงในอาหาร WA วางแผน 

การทดลองแบบ CRD แต่ละทรีตเม้นต์  มี 10 ซํ้า เม่ืออาหารแข็งแล้ว ใช้ micropipette ดูดสปอร์แขวนลอยของเชื้อรา 
(spore suspension) ความเข้มข้น 1x105 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนผิวหน้าอาหาร PDA 
หยดลงผิวหน้าอาหาร และทําการเกลี่ย (spread) ให้สปอร์กระจายตัวบนผิวอาหารอย่างสม่ําเสมอด้วยแท่งแก้วโค้งงอที่
ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว บ่มท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 16 ชั่วโมงจึงนํามาตรวจลักษณะการงอกของสปอร์เชื้อรา และนับ
เปอร์เซ็นต์การงอกของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ บันทึกจํานวนสปอร์ท่ีงอก และสปอร์ท้ังหมดในแต่ละฟิลด์ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ คํานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับย้ังการงอกของสปอร์โดยใช้สูตรโดยใช้สูตรเช่นเดียวกับการคํานวน
เปอร์เซ็นต์ยับย้ังเส้นใยในข้อ 1 เมื่อ A คือ จํานวนสปอร์เชื้อราที่งอกเมื่อไม่ได้ผสมสาร GRAS ท่ีใช้ในการทดสอบ                 
(ชุดควบคุม)   B คือ จํานวนสปอร์เชื้อราที่งอกเมื่อได้ผสมสาร GRAS ท่ีใช้ในการทดสอบ 

3. ผลของสารกลุ่ม GRAS ต่อการยับยั้งความรุนแรงของโรคหลังการเก็บเกี่ยวของแก้วมังกร 
 ทําการทดลองในผล (In vivo test) เพื่อทดสอบผลในการยับย้ังความรุนแรงของโรค โดยคัดเลือกผลแก้วมังกรพันธุ์
เนื้อขาวเปลือกแดงท่ีมีอายุการเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 30+2 วัน น้ําหนักต่อผลประมาณ 375-450 กรัม จากสวนธนากร 
อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี ท่ีปลูกแก้วมังกรเพื่อการค้าและมีการดําเนินการปลูกตามระบบเกษตรที่ดี (GAP)             
ทําการขนส่งมายังห้องปฏิบัติการแล้วทําการคัดคุณภาพอีกครั้ง เพื่อความสมํ่าเสมอของคุณภาพผล นําผลแก้วมังกร            
ท่ีทําความสะอาดแล้วมาทําแผล แล้วนําไปปลูกเชื้อด้วยเส้นใยเชื้อราที่มีอายุ 7 วัน หลังการปลูกเชื้อ 5 ชั่วโมง จุ่มผล          
ท่ีได้รับการปลูกเชื้อลงในทรีตเม้นท์ท่ีมีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญของเส้นใย และการงอกของสปอร์ท่ีได้จาก           
การคัดเลือกในผลการทดลองขั้นตอนที่ 1 และ 2 ได้แก่ ammonium bicarbonate ความเข้มข้น 0.60 เปอร์เซ็นต์, 
ammonium carbonate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์, benzaldehyde ความเข้มข้น 0.005 เปอร์เซ็นต์, sodium 
bicarbonate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ และ sodium benzoate ความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลานาน 5 นาที   
ผึ่งให้แห้ง จากนั้นนําไปเก็บรกัษาที่อุณหภูมิห้อง โดยบรรจุในตะกร้าพลาสติก และคลุมด้วยถุงพลาสติกใสเพื่อให้ความชื้น
ท่ีมีความชื้นสัมพัทธ์ 90 - 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนําถุงพลาสติกออก วางแผนการทดลองแบบ CRD 
โดยแต่ละ ทรีตเม้นต์มี 10 ซํ้า หลังการเก็บรักษา 7 วัน ตรวจผลโดยวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแผลที่เกิดจากการปลูก
เชื้อ เปรียบเทียบกับชุดการทดลองควบคุม (non-treated control) ท่ีจุ่มผลท่ีได้รับการปลูกเชื้อในน้ํากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ              
คํานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับย้ังความรุนแรงของโรคโดยใช้สูตรเช่นเดียวกับการคํานวนเปอร์เซ็นต์ยับย้ังเส้นใยในข้อ 1  
เม่ือ A  คือ ขนาดของแผลในชุดควบคุม  ส่วน B  คือ ขนาดของแผลในชุดการทดลองที่จุ่มสาร GRAS ในชุดทดสอบ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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นําข้อมูลที่ได้จากการทดลองนํามาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) 
จากนั้นทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 
และ 99  เปอร์เซ็นต์  

 
ผลการวิจัย 

1. ผลของสารกลุ่ม GRAS ต่อการเจริญของเส้นใยเชื้อรา 
ผลการทดลองพบว่าสาร GRAS แต่ละชนิดมีผลยับย้ังเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (ตารางที่ 1) อาหาร PDA ท่ีผสมสาร ammonium carbonate, ammonium bicarbonate, 
benzaldehyde, sodium bicarbonate, sodium benzoate และ benomyl มีเปอร์เซ็นต์ยับย้ังการเจริญของเส้นใยได้
สมบูรณ์ เท่ากับ 100.00 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม  สาร citric acid มีเปอร์เซ็นต์ยับย้ังการเจริญของ
เส้นใยเพียงเล็กน้อย เท่ากับ 3.00 เปอร์เซ็นต์ ส่วน potassium metabisulphite ไม่มีผลยับย้ังการเจริญของเส้นใย 
(ภาพที่ 1)   

2.  ผลของสารกลุ่ม GRAS ต่อการงอกของสปอร์เชื้อรา 
ผลการทดลองพบว่าสาร GRAS แต่ละชนิดมีผลยับย้ังการงอกของสปอร์เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (ตารางที่ 1) อาหาร WA ท่ีผสมสาร ammonium bicarbonate, ammonium 
carbonate, benzaldehyde, citric acid, sodium benzoate และ sodium bicarbonate พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ยับย้ัง
การงอกของสปอร์ได้สมบูรณ์ เท่ากับ 100.00 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม  รองลงมาคือ benomyl พบว่า
มีเปอร์เซ็นต์ยับย้ังการงอกของสปอร์เท่ากับ 99.80 เปอร์เซ็นต์ ส่วน potassium metabisulphite พบว่าไม่มีผลยับย้ัง
การงอกของสปอร์ (ภาพที่ 2) 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ยับย้ังการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลังการ

เก็บเกี่ยวของแก้วมังกรบนอาหารที่ผสมสาร GRAS ท่ีใช้ในการทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
  % ยับย้ังการเจริญของเส้นใย % ยับย้ังการงอกของสปอร์ 
T1 ชุดควบคุม (อาหารที่ไม่ผสมสารใด ๆ) 0.00 c 0.00 c 
T2 Ammonium bicarbonate 100.00 a 100.00 a 
T3 Ammonium carbonate 100.00 a 100.00 a 
T4 Benzaldehyde 100.00 a 100.00 a 
T5 Citric acid 3.00 b 100.00 a 
T6 Potassium metabisulphite 0.00 c 0.00 c 
T7 Sodium benzoate 100.00 a 100.00 a 
T8 Sodium bicarbonate 100.00 a 100.00 a 
T9 Benomyl 100.00 a 99.80 b 

 F-test ** ** 
 C.V. (%) 7.97 12.04 

หมายเหตุ  
** = แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เขียนกํากับท่ีแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์ยับย้ังการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides บนอาหาร PDA                 

ท่ีผสมสาร GRAS ท่ีใช้ในการทดสอบ และสารเคมี benomyl เมื่อบ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน  
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงเปอร์เซ็นต์ยับย้ังการงอกของสปอร์เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides บนอาหาร WA                      

ท่ีผสมสาร GRAS ท่ีใช้ในการทดสอบ หลังทําการทดลอง 16 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิห้อง   
 
3.  ผลของสารกลุ่ม GRAS ต่อการยับยั้งความรุนแรงของโรคหลังการเก็บเกี่ยวของแก้วมังกร 
 เม่ือนําผลแก้วมังกรที่ปลูกเชื้อด้วยเส้นใยเชื้อรามาจุ่มในสารกลุ่ม GRAS และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องเป็น
ระยะเวลา 7 วัน พบว่าสารกลุ่ม GRAS มีเปอร์เซ็นต์ยับย้ังความรุนแรงของโรคมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทาง
สถิติ (ตารางที่ 2) โดยพบว่าผลแก้วมังกรที่จุ่ม sodium benzoate และสารเคมี benomyl มีเปอร์เซ็นต์ยับย้ังความ
รุนแรงของโรคเท่ากับ 100.00 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม รองลงมา คือ ammonium carbonate, 
benzaldehyde, ammonium bicarbonate และ sodium bicarbonate พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ยับย้ังความรุนแรงของ
โรคเท่ากับ 78.15, 46.81, 45.01 และ 36.06 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ภาพที่ 3) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

320

6 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ยับย้ังความรุนแรงของโรค เม่ือจุ่มผลแก้วมังกรที่ได้รับการปลูกเชื้อราในสารละลายที่ผสม

สาร GRAS และ สาร benomyl ที่ใช้ในการทดสอบ เป็นเวลา 5 นาที หลังการเก็บรักษา 7 วัน 
   ทรีตเม้นท์ เปอร์เซ็นต์ยับย้ังความรุนแรงของโรค 

T1 ชุดควบคุม (น้ํากลั่น) 0.00 F 
T2 ammonium bicarbonate  45.01 D 
T3 ammonium carbonate  78.15 B 
T4 Benzaldehyde  46.81 C 
T5 sodium bicarbonate  36.06 E 
T6 sodium benzoate  100.00 A 
T7 Benomyl  100.00 A 

 F-test **  
 C.V. (%) 7.97  
หมายเหตุ  

** = แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เขียนกํากับท่ีแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) 
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงเปอร์เซ็นต์ยับย้ังความรุนแรงของโรคบนผลแก้วมังกรที่จุ่มสาร GRAS ชนิดต่าง ๆ หลังการเก็บรักษา               

ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน    
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการทดสอบสารกลุ่ม GRAS และสารเคมี benomyl ต่อการยับย้ังการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum 
gloeosporioides ท่ีเป็นสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของแก้วมังกร พบว่าทุกทรีตเม้นท์มีเปอร์เซ็นต์ยับย้ังการเจริญของ
เส้นใย และยับย้ังการงอกของสปอร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ  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 มีเปอร์เซ็นต์ยับย้ังการเจริญของเส้นใย และการงอกของสปอร์เชื้อราได้ เท่ากับ 100.00 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม และเมื่อนําสาร GRAS ท่ีคัดเลือกได้ไปทดสอบผลยับย้ังความรุนแรงของโรคบนผลแก้วมังกร
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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พบว่า ammonium bicarbonate, ammonium carbonate, sodium benzoate, sodium bicarbonate และ 
benomyl มีผลยับย้ังความรุนแรงของโรคหลังการเก็บเกี่ยวในผลแก้วมังกรที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum 
gloeosporioides ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ  มีเปอร์เซ็นต์ยับย้ังความรุนแรงของโรคระหว่าง 36.06-
100.00 เปอร์เซ็นต์  โดย sodium benzoate และ benomyl มีเปอร์เซ็นต์ยับย้ังความรุนแรงของโรคเท่ากับ 100.00 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ammonium carbonate, benzaldehyde, ammonium bicarbonate และ sodium 
bicarbonate พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ยับย้ังความรุนแรงของโรคเท่ากับ 78.15, 46.81, 45.01 และ 36.06 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ 

ผลการทดลองน้ีชี้ให้เห็นว่าสารกลุ่ม GRAS ท่ีใช้ในการทดลองมีเปอร์เซ็นต์ยับย้ังการเจริญของเชื้อรา และยับย้ัง
ความรุนแรงของโรคแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของสารที่เลือกใช้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sivakumar และคณะ (2001)              
ท่ีรายงานว่าอาหารทดสอบที่ผสม cinnamaldehyde ความเข้มข้น 30 ppm, acetaldehyde ความเข้มข้น 70 ppm, 
benzaldehyde ความเข้มข้น 50 ppm และ potassium metabisulphite ความเข้มข้น 250 ppm สามารถยับย้ังการ
เจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา Gliocephalotrichum microchlamydosporum, Colletotrichum gloeosporioides 
และ Botryodiplodia theobromae สาเหตุโรค brown spot, anthracnose และ stem end rot  ในเงาะได้สมบูรณ์ 
และสารทั้ง 4 ชนิดสามารถลดความรุนแรงของโรคทั้ง 3 โรคได้แตกต่างกัน  การที่เส้นใยเชื้อราไม่สามารถเจริญหรือมีการ
เจริญเติบโตลดลงอาจเนื่องมาจากเกลือคาร์บอเนตและไบคาร์บอเนตมีความเป็นด่างสูง จึงมีผลโดยตรงต่อกิจกรรมของ
ผนังเซลล์ ทําให้ cell membrane permeability ของเชื้อราเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อสรีรวิทยาต่างๆ ภายในเซลล์ของเชื้อ
ราทําให้เชื้อราไม่สามารถเจริญเป็นปกติได้ (Palmer และคณะ, 1997)  สอดคล้องกับรายงานของ Arslan และคณะ 
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ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
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บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว 
Antibacterial Activity of Essential Oil from Melaleuca cajuputi Powell. Leaves 

against Some Pathogenic Bacteria 
กาญจนา หริ่มเพ็ง, ปาริชาติ เจริญสุข, คํารณ เลียดประถม 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

 

บทคัดย่อ 
  
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบฤทธ์ิของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวในการต้านแบคทีเรียก่อโรค จํานวน    
5 สายพันธุ์ ได้แก่ Staphylococcus aureus ATCC 25923 (สายพันธุ์ที่ไวต่อยาเมทิซิลลิน, MSSA), S. aureus ATCC 43300 
(สายพันธุ์ที่ดื้อยาเมทิซิลลิน, MRSA), Escherichia coli ATCC 25922,  Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 และ 
Salmonella Typhimurium ATCC 13311 การตรวจกรองฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเบื้องต้นด้วยวิธี disc diffusion พบว่าดิสก์บรรจุ
นํ้ามันหอมระเหย 16 ไมโครลิตรต่อดิสก์ แสดงฤทธิ์ยับย้ัง  S. aureus ได้ทั้งสายพันธุ์ MRSA และ MSSA โดยมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางบริเวณยับย้ังเท่ากับ 14.1 ± 1.82 และ 11.3 ± 0.57 มิลลิเมตร ตามลําดับ การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียด้วยวิธี 
broth macrodilution พบว่าความเข้มข้นต่ําสุดของน้ํามันหอมระเหยในการยับย้ังแบคทีเรีย (MIC) และความเข้มข้นต่ําสุดของ
นํ้ามันหอมระเหยที่ใช้ในการฆ่าแบคทีเรีย (MBC) ที่ใช้ยับย้ังและฆ่า S. aurues ทั้งสองสายพันธุ์มีค่าพิสัยอยู่ในช่วง 0.12 - 0.25 
และ 0.25 - 0.5 ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นว่าอัตราส่วน MBC/MIC มีค่าไม่เกิน 4 เท่า แสดงให้เห็นว่าฤทธิ์ต้าน 
S. aureus สายพันธุ์ที่ใช้ทดสอบของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวเป็นแบบฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรีย (bactericidal activity) 
อย่างไรก็ตามน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวที่ความเข้มข้น ≤ 16 ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร ยังไม่สามารถแสดงฤทธิ์ยับย้ังการ
เจริญของ E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853 และ S. Typhimurium ATCC 13311 ได้  
คําสําคัญ : เสม็ดขาว, ฤทธ์ิต้านแบคทีเรีย, น้ํามันหอมระเหย,  MRSA,  MSSA 

 

Abstract 
 

This research aimed to determine antibacterial activity of essential oil from the leaves of Melaleuca 
cajuputi Powell against 5 strains of pathogenic bacteria, namely Staphylococcus aureus ATCC 25923 
(methicillin susceptible S. aureus, MSSA), S. aureus ATCC 43300 (methicillin resistant S. aureus, MRSA), 
Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Salmonella Typhimurium ATCC 
13311. The antibacterial effect of the essential oil was screen via disc diffusion method. As a result, the discs 
impregnated with the essential oil 16 μl/disc exhibited inhibitory activity against both strains of MRSA and 
MSSA with inhibition zone diameter in range of 14±1.82 and 11.3±0.57 mm, respectively. The minimal 
inhibitory concentrations (MICs) and minimal bactericidal concentrations (MBCs) of the essential oil against the 
tested organisms were also investigated using broth macrodilution method. As a result, the essential oil 
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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          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 
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บทนํา 
 ปัจจุบันโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
ติดเช้ือแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะซ่ึงมักเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ทําให้ยากต่อการรักษาและมีอัตราการ
เสียชีวิตสูง จากการศึกษาผลกระทบจากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลของประเทศไทยจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,023 
แห่ง โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในปี 2553 พบว่า Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii และ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ที่ดื้อยาเมทิซิลลิน (methicillin-
resistant S. aureus, MRSA) เป็นแบคทีเรียสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบได้บ่อยและมักดื้อยาปฏิชีวนะ               
หลายขนาน (ภานุมาศ และคณะ, 2555)  โรคติดเช้ือแบคทีเรียในโรงพยาบาลที่พบบ่อยอันดับหน่ึงคือโรคติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจและปอดบวมโดยพบว่ามี P. aeruginosa, เป็นสาเหตุหลักของการติดเช้ือ (ร้อยละ 22-31) โรคติดเช้ือ
แบคทีเรียในโรงพยาบาลที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสองคือการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งมี E. coli เป็นสาเหตุหลักของ
การติดเชื้อ (ร้อยละ 11-18) มักพบในผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนหรือใส่เครื่องมือผ่านเข้าทางเดินปัสสาวะ และการติดเช้ือ
แบคทีเรียในโรงพยาบาลที่พบได้บ่อยเป็นอันดับที่สามคือการติดเช้ือแบคทีเรียผ่านทางบาดแผลผ่าตัดและการติดเช้ือในกระแส
เลือดโดยพบว่า S. aureus เป็นสาเหตุหลักของการติดเช้ือ (ร้อยละ 5-17) ทําให้เกิดฝีหนองบริเวณแผลผ่าตัดหรือการติดเชื้อ
ในกระแสเลือด  นอกจากนี้ปัญหาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารยังคงเป็นปัญหาสําคัญที่สามารถเกิดขึ้นได้กับ
ประชาชนทั่วไปในชุมชนโดยเกิดจากการติดเชื้อผ่านทางการบริโภคอาหารและน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค เช่น Salmonella 
Typhimurium เป็นต้น (สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย, 2556; สมหวัง ด่านวิชัย, 2544; Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), 2016a; CDC, 2016b; CDC, 2016c) ในปี ค.ศ. 2014 O’Neill รายงานว่าในแต่ละปีมี
ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาประมาณปีละ 700,000 คน และจะเพิ่มสูงข้ึนถึง 10 ล้านคนในปี ค.ศ. 2050  
ซ่ึงจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกคิดเป็นมูลค่า 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหากยังไม่มีมาตรการใดๆ ในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว (O’Neill, 2014) สําหรับการศึกษาเบื้องต้นในประเทศไทยพบว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณปีละ 
88,000 ราย ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 4.3 ต่อปี คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง 4.2 หมื่นล้าน
บาท (ภานุมาศ และคณะ, 2555)  การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมหรือใช้โดยไม่จําเป็นทําให้ปัญหาการดื้อยาของแบคทีเรีย
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ลดลง ย่ิงมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มมากข้ึนเท่าใดก็จะทําให้
เกิดปัญหาการดื้อยาเพ่ิมมากข้ึนเป็นเงาตามตัว การที่แบคทีเรียสามารถพัฒนากลไกการดื้อยาภายหลังจากมีการผลิตและนํายา
ปฏิชีวนะใหม่ๆ มาใช้ทุกครั้งทําให้ขาดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับอุตสาหกรรมด้านเวชภัณฑ์และยารักษาโรคในการพัฒนา
ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ๆ (Ventola, 2015) และทุกประเทศทั่วโลกกําลังก้าวเข้าสู่ “ยุคหลังยาปฏิชีวนะ (postantibiotic era)” 
ซ่ึงเป็นแรงผลักดันให้นักวิจัยพยายามค้นหาแหล่งของสารต้านจุลินทรีย์ชนิดใหม่ๆ เพ่ือใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะเดิมที่เริ่มใช้รักษา
ไม่ได้ผลและ/หรือนํามาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหรรมการผลิตสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหารเพื่อลดการใช้ยา
ปฏิชีวนะในห่วงโซ่การผลิตอาหารซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่กระจายการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะและแบคทีเรียดื้อยาใน
ส่ิงแวดล้อม พืชสมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของพืชสมุนไพรที่มีประวัติการใช้รักษา
โรคและการใช้ประโยชน์ต่างๆ มายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งแสดงว่ามีสรรพคุณและความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสกัดจากสมุนไพรในกลุ่มของน้ํามันหอมระเหย (essential oil, EO) เป็นสารหอมระเหยธรรมชาติที่ได้
จากพืชที่มีกล่ินหอม (Aromatic plants) เป็นสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ (secondary metabolite) ที่พืชผลิตข้ึนเพื่อป้องกัน
การรุกรานของศัตรู เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา และแมลง รวมทั้งสัตว์กินพืชต่างๆ นํ้ามันหอมระเหยเป็นสารประกอบ
เชิงซ้อนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ เช่น ฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์ ฤทธ์ิต้านอักเสบ และระงับความรู้สึกได้ ดังนั้นจึงมีการนํานํ้ามันหอม
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 เปลือกชั้นในบางสีนํ้าตาล ยอดอ่อนกิ่งอ่อน
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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บทนํา 
 ปัจจุบันโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
ติดเช้ือแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะซ่ึงมักเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ทําให้ยากต่อการรักษาและมีอัตราการ
เสียชีวิตสูง จากการศึกษาผลกระทบจากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลของประเทศไทยจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,023 
แห่ง โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในปี 2553 พบว่า Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii และ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ที่ดื้อยาเมทิซิลลิน (methicillin-
resistant S. aureus, MRSA) เป็นแบคทีเรียสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบได้บ่อยและมักดื้อยาปฏิชีวนะ               
หลายขนาน (ภานุมาศ และคณะ, 2555)  โรคติดเช้ือแบคทีเรียในโรงพยาบาลที่พบบ่อยอันดับหน่ึงคือโรคติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจและปอดบวมโดยพบว่ามี P. aeruginosa, เป็นสาเหตุหลักของการติดเช้ือ (ร้อยละ 22-31) โรคติดเช้ือ
แบคทีเรียในโรงพยาบาลที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสองคือการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งมี E. coli เป็นสาเหตุหลักของ
การติดเชื้อ (ร้อยละ 11-18) มักพบในผู้ป่วยที่ได้รับการใส่สายสวนหรือใส่เครื่องมือผ่านเข้าทางเดินปัสสาวะ และการติดเช้ือ
แบคทีเรียในโรงพยาบาลที่พบได้บ่อยเป็นอันดับที่สามคือการติดเช้ือแบคทีเรียผ่านทางบาดแผลผ่าตัดและการติดเช้ือในกระแส
เลือดโดยพบว่า S. aureus เป็นสาเหตุหลักของการติดเช้ือ (ร้อยละ 5-17) ทําให้เกิดฝีหนองบริเวณแผลผ่าตัดหรือการติดเชื้อ
ในกระแสเลือด  นอกจากนี้ปัญหาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารยังคงเป็นปัญหาสําคัญที่สามารถเกิดขึ้นได้กับ
ประชาชนทั่วไปในชุมชนโดยเกิดจากการติดเชื้อผ่านทางการบริโภคอาหารและน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค เช่น Salmonella 
Typhimurium เป็นต้น (สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย, 2556; สมหวัง ด่านวิชัย, 2544; Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), 2016a; CDC, 2016b; CDC, 2016c) ในปี ค.ศ. 2014 O’Neill รายงานว่าในแต่ละปีมี
ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาประมาณปีละ 700,000 คน และจะเพิ่มสูงข้ึนถึง 10 ล้านคนในปี ค.ศ. 2050  
ซ่ึงจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกคิดเป็นมูลค่า 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหากยังไม่มีมาตรการใดๆ ในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว (O’Neill, 2014) สําหรับการศึกษาเบื้องต้นในประเทศไทยพบว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณปีละ 
88,000 ราย ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 4.3 ต่อปี คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง 4.2 หมื่นล้าน
บาท (ภานุมาศ และคณะ, 2555)  การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมหรือใช้โดยไม่จําเป็นทําให้ปัญหาการดื้อยาของแบคทีเรีย
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ลดลง ย่ิงมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มมากข้ึนเท่าใดก็จะทําให้
เกิดปัญหาการดื้อยาเพ่ิมมากข้ึนเป็นเงาตามตัว การที่แบคทีเรียสามารถพัฒนากลไกการดื้อยาภายหลังจากมีการผลิตและนํายา
ปฏิชีวนะใหม่ๆ มาใช้ทุกครั้งทําให้ขาดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับอุตสาหกรรมด้านเวชภัณฑ์และยารักษาโรคในการพัฒนา
ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ๆ (Ventola, 2015) และทุกประเทศทั่วโลกกําลังก้าวเข้าสู่ “ยุคหลังยาปฏิชีวนะ (postantibiotic era)” 
ซ่ึงเป็นแรงผลักดันให้นักวิจัยพยายามค้นหาแหล่งของสารต้านจุลินทรีย์ชนิดใหม่ๆ เพ่ือใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะเดิมที่เริ่มใช้รักษา
ไม่ได้ผลและ/หรือนํามาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหรรมการผลิตสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหารเพื่อลดการใช้ยา
ปฏิชีวนะในห่วงโซ่การผลิตอาหารซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่กระจายการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะและแบคทีเรียดื้อยาใน
ส่ิงแวดล้อม พืชสมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของพืชสมุนไพรที่มีประวัติการใช้รักษา
โรคและการใช้ประโยชน์ต่างๆ มายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งแสดงว่ามีสรรพคุณและความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสกัดจากสมุนไพรในกลุ่มของน้ํามันหอมระเหย (essential oil, EO) เป็นสารหอมระเหยธรรมชาติที่ได้
จากพืชที่มีกล่ินหอม (Aromatic plants) เป็นสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ (secondary metabolite) ที่พืชผลิตข้ึนเพื่อป้องกัน
การรุกรานของศัตรู เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา และแมลง รวมทั้งสัตว์กินพืชต่างๆ นํ้ามันหอมระเหยเป็นสารประกอบ
เชิงซ้อนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ เช่น ฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์ ฤทธ์ิต้านอักเสบ และระงับความรู้สึกได้ ดังนั้นจึงมีการนํานํ้ามันหอม
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 เปลือกชั้นในบางสีนํ้าตาล ยอดอ่อนกิ่งอ่อน
และใบอ่อน มีขนสีขาวเป็นมันคล้ายเส้นไหม ใบสด มีรสขมหอมร้อน มีกล่ินหอมคล้ายนํ้ามันยูคาลิปตัสเนื่องจากมีการสะสม
นํ้ามันหอมระเหย (Essential Oil) ไว้ในต่อมน้ํามันบริเวณใบ มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ แก้เคล็ดยอก แก้ปวดเมื่อย 
รักษาโรคไขข้ออักเสบ โรคปวดข้อรูมาติซั่ม นํ้ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากใบเสม็ดเรียกว่าน้ํามันเขียวหรือน้ํามันคาจูพุท 
(cajuput oil) เป็นยาสามัญประจําบ้านในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้ขับลม แก้จุกเสียด ท้องอืด ขับพยาธิ แก้ไอ 
ไข้หวัด ขับเสมหะ แก้หลอดลมอักเสบ ปวดข้อ รักษาโรคผิวหนังและรักษาสิว (นิจศิริ เรืองรังสี และธวัชชัย มังคละคุปต์, 
2547; สํานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้, 2551; Doran, 2016) สําหรับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มีรายงานว่านํ้ามันหอม            
ระเหยจากใบเสม็ดขาวมีฤทธ์ิในการยับย้ัง Staphylococcus epidermidis, S. aureus, Streptococcus sp. และ 
Propionibacterium acne (กนกวรรณ เวธน์ภาคิน และกัญญา มัชฒิมาวิวัฒน์, 2552; อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ และคณะ, 
2546) อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวในประเทศไทยยังมีไม่มาก
นักดังนั้นในการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียบางชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคติดเช้ือในระบบทางเดิน
อาหาร ได้แก่ Salmonella Typhimurium แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่แผล ฝี หนองต่างๆ ได้แก่ S. aureus ทั้งสาย
พันธุ์ที่ดื้อยาเมทิซิลลิน (MRSA) และสายพันธุ์ที่ไวต่อยาเมทิซิลลิน (methicillin susceptible S. aureus, MSSA) รวมทั้ง
แบคทีเรียมาตรฐาน Escherichia coli ATCC 25922 ที่ใช้ในการทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพทั่วไปเพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการศึกษาและพัฒนาเป็นสารต้านแบคทีเรียสําหรับทดแทนหรือใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะเดิมที่ใช้รักษาไม่ได้ผล 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวในการยับยั้งและฆ่าแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด 
 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 ตัวอย่างพืชได้รับความอนุเคราะห์และจัดจําแนกชนิดโดยโครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทําการกล่ันน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวด้วยวิธีการต้มกล่ันด้วยนํ้า (hydrodistillation) 
เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง โดยใช้อัตราส่วนใบเสม็ดขาวสด150 กรัมต่อน้ํากล่ัน 500 มิลลิลิตร นําของเหลวผสมระหว่างน้ําและน้ํามัน
หอมระเหยที่กล่ันได้ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเพื่อให้ส่วนของน้ํามันหอมระเหยแยกออกจากชั้นน้ํา เก็บส่วนน้ํามันหอมระเหยใส่
ขวดแก้วปราศจากเชื้อ ปิดทับด้วยอลูมิเนียมฟอยด์และเก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น คํานวณปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่ได้โดย
คิดเป็นร้อยละของน้ําหนักใบเสม็ดขาวสด (% yield) ดังสมการต่อไปน้ี 
 

% Yield = ปริมาณน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว (กรัม) x 100 
นํ้าหนักสดของใบเสม็ดขาว (กรัม) 

 
 แบคทีเรียทดสอบ จํานวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ E. coli ATCC 25922, S. aureus ATCC 25923 (MSSA), S. aureus 
ATCC 43300 (MRSA) S. Typhimurium ATCC 13311 และ P. aeruginosa ATCC 27853 ได้รับความอนุเคราะห์จาก
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การเตรียมกล้าเช้ือทดสอบทําได้โดยถ่ายเชื้อที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -70°C 
มาเพาะเล้ียงในอาหาร Tryptic soy agar (TSA) ที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง เลือกโคโลนีเดี่ยวจํานวน 5-7 โคโลนี 
มาเพาะเลี้ยงในอาหาร Tryptic soy broth (TSB)  ที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 3-4 ช่ัวโมง นําแขวนลอยกล้าเชื้อที่ได้มาปรับความ
ขุ่นให้ได้เท่ากับสารละลายมาตรฐาน McFarland No. 0.5 ซ่ึงเทียบเท่ากับกล้าเชื้อที่มีความหนาแน่นเท่ากับ 1.5 x 108 CFU        
ต่อมิลลิลิตร (ใช้สําหรับการทดสอบด้วยวิธี disk diffusion) และนํามาเจือจางต่อด้วยอาหารเลี้ยงเช้ือ cation adjust 
Mueller-Hinton II broth (CAMHB) หรือ CAMHB ที่เติม NaCl ร้อยละ 2 (สําหรับ MRSA)   เพื่อให้ได้แขวนลอยกล้าเช่ือที่มี
ความหนาแน่นเท่ากับ 5 x 105 CFUต่อมิลลิลิตร (ใช้สําหรับการทดสอบด้วยวิธี broth macrodilution)  
 การตรวจกรองฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียเบื้องต้นด้วยวิธี Disc diffusion ตามมาตรฐานของ Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI) M02-A12 (CLSI, 2012a) ทําได้โดยการนํากล้าเช้ือ (1.5 x 108 CFUต่อมิลลิลิตร) มา
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ป้ายลงบนผิวหน้าอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) หรือ MHA ที่เติม NaCl ร้อยละ 2 (สําหรับ MRSA) โดยใช้ไม้พันสําลี
ปราศจากเชื้อป้ายให้ทั่วเป็นแนว 3 ระนาบ ตั้งทิ้งไว้สักครู่แต่ไม่ควรเกิน 15 นาที หลังจากน้ันนําแผ่นดิสก์ (antibiotic assay 
disc ปราศจากเชื้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร) ที่บรรจุน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว 16, 8, 4, 2 และ 1 
ไมโครลิตรต่อดิสก์ มาวางลงบนผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยมีดิสก์บรรจุ 100% Dimethylsulfoxide (DMSO) ปริมาตร 20 
ไมโครลิตรต่อดิสก์ เป็นชุดควบคุมผลลบ และดิสก์ยาปฏิชีวนะ cefoxitin (30 ไมโครกรัมต่อดิสก์) และดิสก์ยาปฎิชีวนะ 
Gentamycin (10 ไมโครกรัมต่อดิสก์) เป็นชุดควบคุมระบบทดสอบตามคําแนะนําใน CLSI M100-S22 (CLSI, 2012c) สําหรับ
แบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบตามลําดับ นําไปบ่ม เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส 
อ่านผลโดยการวัดขนาดความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้งแบคทีเรียทดสอบ (Inhibition zone) มีหน่วยเป็น
มิลลิเมตร (หมายเหตุ* นํ้ามันหอมระเหยถูกเจือจางด้วย ตัวทําละลาย DMSO เพื่อปรับปริมาตรในการบรรจุลงบนแผ่นดิสก์ให้
เท่ากับ 20 ไมโครลิตร) 
 การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียดว้ยวิธี broth macrodilution ทําการประเมินฤทธิต์้านแบคทีเรยีทดสอบโดยการ 
หาค่าความเข้มข้นต่าํสุดที่สามารถยับย้ังแบคทีเรีย (Minimum inhibitory concentration, MIC) ดว้ยวิธี broth macrodilution 
ซ่ึงดดัแปลงมาจาก CLSI M07-A09 (CLSI, 2012b) โดยเตมินํ้ามันหอมระเหยที่เจือจางด้วย dimethyl sulfoxide (DMSO) 
ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดสอบ หลังจากนัน้เตมิแขวนลอยกล้าเช้ือ (5 x 105 CFUต่อมิลลิลิตร) ปริมาตร 980 
ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน โดยความเขม้ข้นสุดท้ายของนํ้ามันหอมระเหยมคี่าอยู่ระหว่าง 0.03–16 ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร นําไปบ่ม
ที่อุณหภูมิ 35°C เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง เตมิสารละลาย resazurin ทีม่ีความเขม้ข้น 1.35 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 10 
ไมโครลิตร นาํไปบ่มต่อที่สภาวะเดมิ 2-4 ช่ัวโมง อ่านค่า MIC จากหลอดทีม่คีวามเขม้ข้นของน้าํมนัหอมระเหยต่ําที่สุดทีไ่ม่พบการ
เจริญของแบคทีเรีย (อาหารเป็นสีม่วง) (Bolouiri, Sadiki, & Ibnsouda, 2016; Pereira, Dias, Vasconcelo, Rosa & 
Saavedra, 2013) และตรวจสอบการรอดชวีิตของแบคทีเรียในน้าํเล้ียงเชื้อของหลอดทดสอบแต่ละความเข้มขน้โดยเทคนิค  
drop plate บนอาหาร TSA เพ่ือหาค่าความเขม้ข้นต่ําสุดของน้ํามันหอมระเหยที่ฆา่แบคทีเรีย (Minimum Bactericidal 
concentration, MBC) บันทึกคา่ความเข้มข้นของหลอดทดสอบทีไ่ม่พบการเจริญของแบคทีเรียจากนํ้าเล้ียงเชื้อบนผิวหน้าอาหาร 
TSA เป็นคา่ MBC สําหรับชุดควบคมุคุณภาพของระบบทดสอบจะทําการตรวจหาค่า MIC ของยาปฏิชีวนะ gentamicin และ             
ยาปฏิชีวนะ oxacilin ต่อเชื้อ P. aeruginosa ATCC 27853 และ S. aureus ATCC 25923 ตามลําดับ โดยอ้างอิงจาก CLSI 
M100-S22 (CLSI, 2012c) และใช้ DMSO (ความเข้มข้นสุดทา้ยเทา่กบัร้อยละ 2) เป็นตัวแปรควบคมุเชิงลบ  
 การวิเคราะห์ทางสถิติ ชุดข้อมูลของการทดสอบด้วยวิธี Disc diffusion คํานวณจากผลการทดลอง 3 ครั้งที่เป็น
อิสระต่อกัน โดยแสดงเป็นค่าเฉล่ีย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Varience, 
ANOVA) และความแตกต่างของชุดข้อมูลด้วย One-way ANOVA และ Duncan multiple range test ที่ระดับความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 (p value = 0.05) โดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS for Windows เวอร์ชัน 17.0 
 
ผลการวิจัย 
 การสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวสดน้ําหนัก 1,390 กรัม ด้วยวิธีการต้มกล่ันด้วยนํ้าในอัตราส่วนใบเสม็ดขาว
สดต่อน้ํากล่ันเท่ากับ 3:10 จะได้นํ้ามันหอมระเหยที่มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีเหลืองอมน้ําตาล และมีกล่ินหอมอ่อนๆ 
ปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่สกัดได้ (กรัม) คิดเป็นร้อยละของน้ําหนักใบเสม็ดขาวสด (กรัม) (% Yield) มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.19 
(ตารางที่ 1) 
 การตรวจกรองฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเบื้องต้นของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวในการยับยั้งแบคทีเรียทดสอบสายพันธุ์
ต่างๆ ด้วยวิธี disk diffusion พบว่าดิสก์นํ้ามันหอมระเหยเสม็ดขาวที่ขนาดบรรจุตั้งแต่ 1-16 ไมโครลิตรต่อดิสก์ สามารถแสดง
ฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของ S. aureus ที่ใช้ทดสอบได้ทั้งสองสายพันธุ์ ซ่ึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับย้ังที่เกิดขึ้นแปรผัน
โดยตรงกับปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่บรรจุในแผ่นดิสก์โดยค่าเฉล่ีย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณ
ยับย้ังเชื้อ S. aureus ATCC 25923 และ S. aureus ATCC 43300 ของดิสก์นํ้ามันหอมระเหยดังกล่าวมีค่าพิสัย (range)           
อยู่ในช่วง 7.0±0.00 ถึง 11.3±0.57 และ9.3±1.15 ถึง 14.1±1.82 มิลลิเมตร ตามลําดับ อย่างไรก็ตามดิสก์นํ้ามันหอมระเหย



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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เสม็ดขาวขนาดบรรจุต่างๆ ที่ใช้ทดสอบไม่แสดงฤทธิ์ยับยั้ง E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853 และ                    
S. Typhimurium ATCC 13311 (ตารางที่ 2) นอกจากนี้ยังพบว่าดิสก์บรรจุ DMSO ที่ใช้เป็นชุดควบคุมผลลบไม่แสดงฤทธิ์ในการ
ยับย้ังแบคทีเรียทดสอบทุกสายพันธุ์ สําหรับการทดลองชุดควบคุมคุณภาพของระบบทดสอบพบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณ
ยับย้ัง S. aureus ATCC 25923 ของดิสก์ยาปฏิชีวนะ cefoxitin และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้ง P. aeruginosa  
ATCC 27853 ของดิสก์ยาปฏิชีวนะ gentamicin อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนดของ CLSI M100-S22 (CLSI, 2012c) 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่สกัดได้คดิเป็นร้อยละของน้ําหนักใบเสม็ดขาวสด (% yield) 

ชนิดของพืชตัวอย่าง นํ้าหนักของพืชตัวอย่าง  น้ําหนักของน้ํามนัหอมระเหย % Yield 
ใบสด 

ของเสม็ดขาว 1,390 กรัม 2.6 กรัม 0.19 

 
ตารางที่ 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้งแบคทีเรียทดสอบสายพันธุ์ต่างๆ ของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว  
              เมื่อทดสอบด้วยวิธี Disk diffusion (แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร)(ก) 

แบคทีเรียทดสอบ 
ดิสก์บรรจุน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว   

(ไมโครลิตรต่อดิสก์)
ดิสก์ยาปฎิชีวนะ  

(ไมโครกรัมต่อดิสก์)
16 8 4 2 1 cefoxitin(ข) gentamycin(ค)

S. aureus ATCC 25923 11.3±0.57a 10.1±0.17ab 9.0±0.00bc 7.8±0.23c 7.0±0.00c 25.4±1.40 (S) ไม่ได้ทดสอบ 
S. aureus  ATCC 43300 14.1±1.82d 12.7±1.66de 11.4±1.25ef 10.3±1.15f 9.3±1.15f 13.6±2.08 (R) ไม่ได้ทดสอบ
E. coli  ATCC 25922 NZ NZ NZ NZ NZ ไม่ได้ทดสอบ 18.0±1.73 (S)
P. aeruginosa  ATCC 27853 NZ NZ NZ NZ NZ ไม่ได้ทดสอบ 20.6±0.57 (S)
S. Typhimurium ATCC 13311 NZ NZ NZ NZ NZ ไม่ได้ทดสอบ 18.3±0.57 (S) 
หมายเหตุ     NZ  ไม่เกิดบริเวณยับยั้ง (no inhibition zone) 

(ก) ค่าเฉล่ีย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณจากผลการทดลอง 3 ซํ้า และอักษรกํากับที่แตกตา่งกันแสดงความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value < 0.05) ของชุดช้อมูลที่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกัน 

(ข)  ชุดควบคุมคุณภาพของระบบทดสอบสําหรับแบคทีเรียแกรมบวก  
(ค)  ชุดควบคุมคุณภาพของระบบทดสอบสําหรับแบคทีเรียแกรมลบ 
(S)  แบคทีเรียไวต่อยาปฏิชีวนะ ตามเกณฑ์การแปลผลของ CLSI 
(R)  แบคทีเรียดือ้ยาปฏิชีวนะ ตามเกณฑ์การแปลผลของ CLSI 

 
การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียทดสอบโดยการหาค่าความเข้มข้นต่ําสุดที่สามารถยับยั้งแบคทีเรีย (MIC) ด้วยวิธี broth 

macrodilution พบว่าค่า MIC ของน้ํามันหอมระเหยที่ใช้ยับยั้ง S. aureus ATCC 25923 และ S. aureus ATCC 43300 มีค่า
เท่ากับ 0.25 และ 0.12 ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ (ภาพที่ 1)  ในขณะที่นํ้ามันหอมระเหยทุกระดับความเข้มข้นที่ใช้ใน
การทดสอบ(0.03 - 16 ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร) ไม่สามารถยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบทั้งสามชนิดได้ (ภาพที่ 2) 
สําหรับชุดควบคุมการทดลองพบว่าแบคทีเรียทดสอบสามารถเจริญได้ดีในหลอดทดสอบควบคุมผลลบ (negative control, 
NC) ซึ่งมีเพียงกล้าเช้ือในอาหาร CAMHB ผสม DMSO (ความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากับร้อยละ 2) และไม่พบการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ใดๆ ในอาหารเลี้ยงเช้ือ CAMHB ที่ผสม DMSO ความเข้มข้นสุดท้ายร้อยละ 2 ซ่ึงใช้เป็นชุดควบคุมสภาวะปลอดเช้ือ
ของระบบ (sterility control, SC) สําหรับชุดควบคุมคุณภาพของระบบทดสอบพบว่า ค่า MIC ของยาปฏิชีวนะ oxacillin             
ในการยับย้ังเชื้อ S. aureus ATCC 25923 มีค่าอยู่ในช่วง 0.25-0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (ภาพที่ 3) และค่า MIC ของยา
ปฏิชีวนะ gentamicin ในการยับยั้งเช้ือ P. aeruginosa ATCC 27853 มีค่าเท่ากับ 2.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (ภาพที่ 4)             
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนดของ CLSI M100-S22 (CLSI, 2012c) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (
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ภาพที่ 1 ผล
ด้

 

ภาพที่ 2 ผลก
ด้

ภาพ
ค่า MIC ของ

S. aureus
ATCC 2592

การตรวจหาคา่
ดว้ยวิธี broth m

การตรวจหาค่า 
ดว้ยวิธี broth m

พที่ 3 ผลการตรว
ยาปฏิชีวนะ ox

(ชุด

s 
23 

า MIC ของนํ้ามั
macrodilution

MIC ของน้ํามัน
macrodilution

วจหาค่า MIC ข
xacillin ทีใ่ช้ยับย
ควบคมุคุณภาพ

ันหอมระเหยจา
n: NC, ชุดควบคุ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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          โดย พศวัต สุขสบาย 
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จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 
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จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
น้ํามันหอมระเหยเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มีกล่ินหอม เป็นสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่พืชสังเคราะห์และเก็บสะสม

อยู่ในเซลล์หรือต่อมเฉพาะแตกต่างกันตามกลุ่มชนิดของพืช  เสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi Powell) เป็นพืชในวงศ์หว้า 
(Myrtaceae) มีการสะสมนํ้ามันหอมระเหยในโพรงขับนํ้ามัน (secretory cavity) บริเวณส่วนใบของพืช เมื่อผู้วิจัยนําใบสด
ของเสม็ดขาวที่เก็บมาจากป่าเสม็ดในภาคตะวันออกของประเทศไทยมาต้มกล่ันด้วยน้ําเป็นเวลานาน 1 ช่ัวโมง ได้นํ้ามันหอม
ระเหยที่มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีเหลืองอมน้ําตาล มีกล่ินหอมอ่อนๆ สอดคล้องกับรายงานของ อุไรวรรณ  ดิลกคุณานันท์ 
และคณะ (2546) ที่ทําการสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวโดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากทางภาตะวันออกและภาคใต้พบว่า
นํ้ามันหอมระเหยที่ได้มีสีเหลืองปนน้ําตาลใส แต่มีลักษณะแตกต่างจากน้ํามันคาจูพุท (Cajuput oil) หรือ “นํ้ามันเขียว”               
ซ่ึงเป็นน้ํามันหอมระเหยทางการค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศ และน้ํามันหอมระเหยที่สกัดได้จากใบเสม็ดขาวที่เก็บมาจากป่าพรุ
ในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมีลักษณะใสสีเขียวอ่อน (Brophy, ศิรินันท์ ทับทิมเทศ, ทรรศนีย์ กิติรัตน์ตระการ และชูจิตร 
อนันตโชค,2545) โดยน้ํามันเสม็ดขาวที่นําเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่สกัดได้จากเสม็ดขาวชนิดพันธุ์ที่มีช่ือทางพฤกษศาสตร์
ว่า Melaleuca cajuputi subsp. cajuputi ในขณะที่ไม้เสม็ดขาวในประเทศไทยซึ่งมีเพียงชนิดเดียว  มีช่ือทางวิทยาศาสตร์
ว่า Melaleuca cajuputi subsp. Cumingiana (Turcz) Barlow (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2560) แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวมีความผันแปรขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และสภาวะแวดล้อม
ของพื้นที่ที่มีการกระจายพันธุ์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชนิดพันธุ์ของพืชที่แตกต่างกันหรือพืชชนิดพันธ์ุเดียวกันแต่เจริญในสภาวะ
แวดล้อมที่แตกต่างกันอาจมีการสังเคราะห์และเก็บสะสมสารพฤกษเคมีที่เป็นองค์ประกอบของน้ํามันหอมระเหยแตกต่างกัน 
นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่สกัดได้จากใบเสม็ดขาวมีความแปรผันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ สภาวะ
แวดล้อมที่พืชเจริญเติบโต ฤดูกาลที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการสกัด โดยในงานวิจัยนี้พบว่า ปริมาณ
นํ้ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากใบเสม็ดขาวมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.19 ของน้ําหนักใบสด ซึ่งมีค่าค่อนข้างต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายงานวิจัยอื่นๆ ซ่ึงพบว่า มีปริมาณสูงถึงร้อยละ 0.42-1.42% ของนํ้าหนักใบเสม็ดขาว (อุไรวรรณ  ดิลกคุณานันท์ และ
คณะ;  Brophy และคณะ, 2545)  
 การทดสอบฤทธ์ิของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวในการยับยั้งแบคทีเรียเบื้องต้นโดยวิธี Disc diffusion พบว่า 
สามารถยับยั้ง S. aureus ได้ทั้งสายพันธุ์ที่ดื้อยาเมทิซิลลิน (ATCC 43300) และสายพันธุ์ที่ไวต่อยาเมทิซิลลิน (ATCC 25923) 
โดยมีฤทธิ์ยับย้ังการเจริญของ S. aureus สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาเมทิซิลลินได้ดีกว่า S. aureus สายพันธ์ุที่ไวต่อยาเมทิซิลลินอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติการดื้อยาปฏิชีวนะเมทิซิลินของแบคทีเรียทดสอบไม่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว จึงอาจเป็นไปได้ว่านํ้ามันหอมระเหยมีกลไกการออกฤทธิ์
ยับย้ังแบคทีเรียแตกต่างจากยาปฏิชีวนะเมทิซิลลิน  นอกจากน้ียังพบว่าความกว้างของบริเวณยับย้ังแบคทีเรียทดสอบแปรผัน
ตามปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่ใช้ทดสอบโดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแผ่นดิสก์ทดสอบที่มีขนาดบรรจุนํ้ามัน
หอมระเหย ≥ 8 ไมโครลิตร และแผ่นดิสก์ที่บรรจุนํ้ามันหอมระเหย ≤ 2 ไมโครลิตร พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) ผลการทดสอบดังกล่าวช้ีให้เห็นว่านํ้ามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวน่าจะมีศักยภาพในการนําไปพัฒนาเป็น
สารต้านแบคทีเรียเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อ S. aureus ได้ อย่างไรก็ตามการทดสอบด้วยวิธี Disc diffusion 
เป็นเพียงการทดสอบเชิงคุณภาพแบบก่ึงปริมาณ (semi-quantitative method) ดังนั้นในงานวิจัยน้ีจึงทําการทดสอบเพ่ิมเติมโดย
การตรวจหาค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการยับย้ังและฆ่าเช้ือแบคทีเรียด้วยวิธี broth macrodilution ซึ่งพบว่าน้ํามันหอมระเหยจาก
ใบเสม็ดขาวมีประสิทธิภาพในการยับย้ัง S. aureus ทั้งสองสายพันธุ์ได้ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่า MIC อยู่ในช่วง 0.12 – 0.25 
ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร และมีค่า MBC อยู่ในช่วง 0.25 – 0.50  ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร ซ่ึงสัดส่วนระหว่าง 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 ซ่ึงเป็นแบคทีเรียแกรมลบ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Trombetta et al. (2005) ที่กล่าว
ว่าโดยทั่วไปแบคทีเรียแกรมลบจะทนต่อน้ํามันหอมระเหยซึ่งมีคุณสมบัติไม่ชอบน้ํา (hydrophobicity) ได้ดีกว่าแบคทีเรีย   



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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แกรมบวก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบคทีเรียแกรมลบมีองค์ประกอบของผนังเซลล์ที่ซับซ้อนมากกว่าแบคทีเรียแกรมบวกโดยมี
เยื่อหุ้มชั้นนอกสุดที่เรียกว่า Outer membrane (OM) ประกอบด้วยไลโปโพลิแซคคาไรด์ (lipopolysaccharide, LPS)   
ฟอสโฟลิปิด (phospholipid) และโปรตีนหลายชนิด ซ่ึงสามารถป้องกันการซึมผ่านของโมเลกุลที่ไม่ชอบน้ํา (hydrophobic 
molecules) มีเพียงส่วนน้อยของโมเลกุลไม่ชอบน้ําเท่าน้ันที่สามารถซึมผ่านเข้าเซลล์แบคทีเรียแกรมลบได้ทางโปรตีนพอริน 
(porin proteins) ซึ่งปกติแล้วเป็นช่องทางให้โมเลกุลที่ชอบน้ําผ่านเข้าเซลล์ (hydrophilic transmem-brane channels)  
ทําให้นํ้ามันหอมระเหยและสารสกัดจากธรรมชาติต่างๆ ที่มีโมเลกุลไม่ชอบน้ําเป็นองค์ประกอบผ่านเข้าสู่เซลล์แบคทีเรียแกรม
ลบได้น้อยมากจึงไม่สามารถออกฤทธิ์ต้านเช้ือได้ (Nikaido, 1994; Vaara, 1992) ดังนั้นผู้วิจัยคาดว่าองค์ประกอบหลักของ
นํ้ามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียน่าจะเป็นสารในกลุ่มที่ไม่ชอบนํ้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต้องทําการตรวจ
วิเคราะห์ในการศึกษาข้ันต่อไป อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาข้อมูลจากรายงานวิจัยพบว่าองค์ประกอบทางเคมีของน้ํามันหอม
ระเหยจากใบเสม็ดขาวนั้นส่วนใหญ่เป็นสารในกลุ่มโมโนเทอร์พีน (Brophy, Craven, & Doran, 2013) ซึ่งเป็นสารไฮโดรคาร์บอน
ในกลุ่มเทอร์พีน (terpenes) ที่มีรายงานว่ามักจะไม่มีฤทธ์ิในการยับยั้งแบคทีเรียกลุ่มแกรมลบ (Nazzaro et al., 2013) ทั้งนี้
ข้ึนอยู่กับชนิดและสายพันธุ์ของแบคทีเรียที่นํามาทดสอบเป็นสําคัญ   
 
บทสรปุ 
 เสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi Powell.)  เป็นพืชที่พบได้ทั่วไปบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ําในป่าพรุหรือหลังป่าชายเลน มีการ
สะสมน้ํามันหอมระเหยในส่วนของใบ น้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวมีฤทธิ์ยับยั้งและฆ่า S. aureus ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคได้
หลายระบบในร่างกายของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อบริเวณผิวหนังและแผลผ่าตัดซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญในผู้ป่วยที่นอน
รักษาตัวในโรงพยาบาล โดยนํ้ามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวสามารถฆ่า S. aureus ได้ทั้งสายพันธุ์ที่ไวและดื้อยาเมทิซิลลิน 
ดังนั้นน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวจึงมีศักยภาพในการที่จะนําไปพัฒนาเป็นสารต้านแบคทีเรียดังกล่าวได้ในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยน้ีเป็นเพียงการศึกษาที่นําเสนอข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นควรมีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ํามันหอม
ระเหยจากใบเสม็ดขาวเพ่ือประเมินศักยภาพในการผลิตเป็นน้ํามันหอมระเหยทางการค้า (ต้องมีปริมาณ 1,8 cineole สูง) 
และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับฤทธ์ิของน้ํามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวในการยับยั้งและฆ่า S. aureus สายพันธุ์ต่างๆ 
ที่แยกได้จากส่ิงส่งตรวจของผู้ป่วย ความเป็นพิษ (toxicity) และฤทธิ์ก่อภูมิแพ้ (Allergic activity) ของน้ํามันหอมระเหย 
ตลอดจนผลขององค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่อฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ํามันหอมระเหย ก่อนที่จะนํา
นํ้ามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวมาประยุกต์เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวต่างๆ เพื่อลดการติดเชื้อจาก            
S. aureus ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมในยุคประเทศไทย 4.0  
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บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การหาค่าความเร็วมากสดุในการเข้าโค้งของถนนภายในรั้วมหาวทิยาลยัราชภัฏราํไพพรรณี
ด้วยรถจักรยานยนต์ล้อขนาด 14 น้ิว 

Determining the Maximum Speed of Curvature on the Road in Rambhai Barni 
Rajabhat University with a 14-inch wheel motorcycle. 

สมยศ ศรีคงรักษ์, อริสรา  ไพรวัลย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเพื่อหาค่าความเร็วมากสุดในการเข้าโค้งของถนนลาดยางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี จังหวัดจันทบุรี จํานวน 8 โค้ง มีรัศมีความโค้งอยู่ในช่วง 15 ถึง 32 เมตร โดยใช้รถจักรยานยนต์รุ่น All New Fino ซ่ึง
มีล้อขนาด 14 นิ้ว ผลของการศึกษาพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นถนนลาดยางกับยางรถจักรยานยนต์ มีค่า
เท่ากับ 0.671 และจากการคํานวณใช้ความเร็วอยู่ในช่วง 35 ถึง 52 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบค่าความเร็วที่ได้จาก
การคํานวณดังกล่าวน้ีกับการทดลองขับขี่จริงได้ร้อยละความแตกต่าง 8.174 ถึง14.157 
คําสําคัญ : ความเร็วมากสุด ทางโค้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

Abstract 
 

 This research aimed study to the maximum velocity measurement in the curve of a 14-inch 
wheel motorcycle in Rambhai Barni Rajabhat University Chanthaburi province, The number of curves 
tested was 8, with a radius of curvature in the range of 15 to 32 meters. All New Fino model with 14-inch 
wheels was used to test. The results of study were as follows :The coefficient of friction by the pavement 
surface with the motorcycle tires was 0.671, calculated from the speed range of 35 to 52 kilometers per 
hour The comparison of the actual driving and the test was different between 8.174 - 14.157 %. 
Keyword : Maximum Speed  The Curve Rambhai Barni Rajabhat University 
 
บทนํา 
 
 อุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ถือเป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ประกอบไปด้วย ความผิดพลาดของผู้ใช้ถนน ความบกพร่องของถนน และส่ิงแวดล้อม จากสถิติอุบัติเหตุจราจรของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549 พบว่า สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับรถเร็วเกินอัตราที่กําหนด 
ตัดหน้ากระช้ันชิด และแซงรถผิดกฎหมาย อุบัติเหตุเนื่องจากรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี เนื่องจากความนิยมใช้
รถจักรยานยนต์ในกลุ่มวัยรุ่น รวมไปถึงผู้ที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตที่ไม่มี
ระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการเดินทางของนิสิต นักศึกษา ผู้คนส่วนใหญ่สามารถขับขี่
รถจักรยานยนต์เพ่ือประกอบกิจกรรมต่างๆ อย่างคล่องตัว รวดเร็ว แต่ส่ิงที่ตามมาก็คือจํานวนอุบัติเหตุที่ เกิดจาก
รถจักรยานยนต์ทั้งภายใน และโดยรอบมหาวิทยาลัย สําหรับอุบัติเหตุของการใช้รถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นภายในรั้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีเกือบทุกวันโดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียน เนื่องจากในช่วง พ.ศ. 2556-2559 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี มีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น (กองบริการการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 2559) ประกอบ
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          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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กับ ทางโค้งของถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณียังไม่มีป้ายแจ้งเตือนผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ให้ทราบถึงความเร็ว
มากที่สุดที่จะนํารถเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือส่งเสริมและป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ในมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 2. เพ่ือหาความเร็วมากสุดในการเข้าโค้งของถนนในมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 3. เพ่ือนําความรู้ที่ได้เรียนมา นํามาประยุกต์ใช้แกป้ัญหาในชีวิตประจําวัน 
  
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 Ghandour, R. et al.(2010) ทําการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานมากสุดของยางรถยนต์กับพ้ืนถนน 4
สภาพ คือ สภาพถนนแห้ง สภาพถนนเปียก สภาพถนนมีหิมะและสภาพถนนที่เป็นน้ําแข็ง โดยการสร้างแบบจําลองที่คํานวณ
ผ่านคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่าสามารถประมาณค่าสัมประสิทธ์ิเสียดทานมากสุดของพ้ืนถนนแห้ง พ้ืนถนนเปียก พ้ืน
ถนนมีหิมะและพื้นถนนที่เป็นน้ําแข็งเป็น 0.9361 0.6354 0.2284 และ 0.0667 ตามลําดับ 
 Perssan, B.N.J et al.(2005) ศึกษาแรงเสียดทานของยางกับพ้ืนถนนขรุขระที่อยู่ในสภาพแห้งกับพ้ืนถนนขรุขระที่อยู่
ในสภาพเปียกน้ํา โดยการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ กําหนดความเร็วให้ต่ํากว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กําหนดอุณหภูมิที่
60 องศาเซลเซียส ในการศึกษาน้ีพบว่าแรงเสียดทานของยางกับพื้นถนขรุขระแบบเปียกจะมีค่าน้อยลงเมื่อเทียบกับถนน
ขรุขระแบบแห้ง โดยมีค่าลดลงประมาณร้อยละ 20 ถึง 30 เหตุหนึ่งเกิดจากคุณสมบัติของยางที่เมื่อเจอน้ํา ความหนืดของยาง
จะลดลง ยางจะกลายสภาพเป็นแข็งกระด้าง ทําให้ความเสียดทานลดลง และพิจารณาเพิ่มเติมในกรณีของพื้นถนนขรุขระใน
สภาพเปียกนํ้า โดยเงื่อนไขที่เหมือนกันแต่ลดอุณหภูมิจาก 60 องศาเซลเซียส จนเหลือ 30 องศาเซลเซียส พบว่าแรงเสียดทาน
ที่เกิดจะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน แต่ยังมีค่าน้อยกว่าของกรณีพ้ืนถนนขรุขระสภาพแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
 Roth, F.L. et al. (1942) ศึกษาแรงเสียดทานของยางกับพ้ืนถนนเรียบกับพ้ืนถนนหยาบ และปรับเปลี่ยน
ส่วนประกอบทางเคมีของยางที่ให้มีความอ่อนนุ่ม มีการกําหนดความเร็วในช่วง 10  ถึง 10-4 เซนติเมตรต่อวินาที พบว่า ค่า
ความเร็วที่จะได้ค่าแรงเสียดทานใกล้เคียงกับค่าแรงเสียดทานสถิตคือ 10 เซนติเมตรต่อวินาที พ้ืนถนนหยาบมีค่าแรงเสียด
ทานจะมากกว่าพ้ืนถนนเรียบ ส่วนประกอบทางเคมีที่ทําให้ยางอ่อนนุ่มมีผลต่อโมดูลัสของยาง ควรหลีกเล่ียงส่วนประกอบที่
เป็น แว็กซ์ น้ํามัน และวัสดุอื่นๆ ที่จะทําให้สัมประสิทธิ์เสียดทานลดลง และควรทําความสะอาดยางเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน 
 เมื่อรถจักรยานยนต์เข้าโค้งบนถนนเรียบ พบว่า จะมีแรงเสียดทานพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางความโค้งของถนน สามารถหา
ความสัมพันธ์ของความเร็วมากสุดที่ใช้ ( ) กับรัศมีความโค้ง ( ) และสัมประสิทธ์ิเสียดทาน ( ) ได้จาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงแรงเสียดทานที่พุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางความโค้งของถนนเมื่อรถจักรยานยนต์เข้าโค้ง 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
 1. สํารวจจํานวนและวัดรัศมีทางโค้งของถนนภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผู้วิจัยได้ทําการสํารวจและ
แบ่งเส้นทางในการทําวิจัยคร้ังนี้ โดยเลือกเส้นทางที่ไม่มีลูกระนาด และเป็นถนนประเภทลาดยาง โดยเลือกจํานวนโค้งที่จะทํา
การทดลองทั้งหมด 8 โค้ง และวัดรัศมีด้วยการกําหนดตําแหน่งของทางโค้งเป็น ตําแหน่งเริ่มโค้ง ตําแหน่งกลางโค้ง และ
ตําแหน่งท้ายโค้ง จากนั้นวัดระยะห่างจากตําแหน่งเริ่มโค้งถึงตําแหน่งท้ายโค้ง และวัดความสูงของโค้งจากตําแหน่งกลางโค้ง  
 2. สํารวจประเภทรถจักรยานยนต์ที่นักศึกษาใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยกําหนดเป็น 2 ประเภท คือ 
รถจักรยานยนต์ที่มีล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว กับล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 น้ิว 
 3. หาค่าสัมประสิทธิ์เสียดทานของพื้นถนนลาดยางกับยางของรถจักรยานยนต์ที่จะนํามาทําวิจัยในครั้งน้ี 
 4. หาค่าคงตัวของสปริงที่จะนํามาทําวิจัยในครั้งน้ี โดยการถ่วงถุงทรายถุงละ 8 กิโลกรัม จํานวน 7 ครั้ง และบันทึก
ค่าน้ําหนักถุงทรายและระยะยึดของสปริงในแต่ละคร้ัง เพื่อนําไปเขียนกราฟ 
 5. เปรียบเทียบค่าความเร็วมากสุดที่ได้จากการคํานวณ กับค่าที่ได้จากการลงมือข่ีทดสอบจริง  
 
ผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยนี้เป็นการคํานวณหาค่าความเร็วมากสุดในการเข้าโค้งของถนนภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
เปรียบเทียบการการทดสอบขับขี่จริง เพื่อจะได้มีข้อมูลความเร็วดังกล่าวน้ีไปใช้ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ 
โดย ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 
 
1. จํานวนโค้งและรัศมีทางโค้งในรั้วมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 จากการสํารวจและเลือกเส้นทางที่ไม่มีลูกระนาด ผู้วิจัยเลือกจํานวนโค้งทั้งหมด 8 โค้ง ทําการวัดค่าระยะห่างของ
ตําแหน่งเริ่มโค้งถึงตําแหน่งท้ายโค้ง ความสูงโค้ง แล้วได้ค่ารัศมีของโค้งทั้งหมด 8 โค้ง รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าระยะห่างตําแหน่งเริ่มโค้งถึงตําแหน่งท้ายโค้ง ความสูงโค้ง และรัศมีความโค้ง  
 

รายช่ือทางโค้ง  ระยะห่างตําแหนง่เริ่มโค้งถึง
ตําแหน่งท้ายโค้ง  

(เมตร) 

ความสูงโค้ง 
(เมตร) 

รัศมีความโค้ง  
(เมตร) 

1. โค้งหลังทางเข้ามหาวทิยาลัยประตู 1 26.49 2.92 32 
2. โค้งหลังป้อมยามจ่ายบัตรเข้า-ออก 30 4.24 28 
3. โค้งต้นมะขามใหญต่ิดสนามกอล์ฟ 20.05 2.08 25 
4. โค้งเรือนเขียว 21.75 2.94 22 
5. โค้งหน้าตึกเทคโนโลยีการเกษตรขาเข้า 24.26 6.40 15 
6. โค้งหลังตึกเทคโนโลยีการเกษตร 18.60 1.30 30 
7. โค้งหอพักหญิง 14.77 2.10 16 
8. โค้งหน้าตึกเทคโนโลยีการเกษตรขาออก 20.30 1.74 30 
 
2. ประเภทของรถจักรยานยนต์ทีใ่ช้ทดลอง 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

337

  ผู้วิจัยสํารวจการใช้รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 14 น้ิว และรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 17 น้ิว โดยทําการ
สํารวจจํานวนรถจักรยานยนต์ในวันที่ 10 ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 7.00 ถึง 9.30 น. รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2 จํานวนรถจักรยานยนต์เข้าประตู 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

วัน จํานวนรถจักรยานยนต์ (คัน) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 14  นิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 17  น้ิว 

จันทร์ 1001 641 
อังคาร 1145 658 
พุธ 1235 630 

พฤหัสบดี 1309 619 
ศุกร์ 1196 689 
รวม 5586 3237 

 
 จากผลการสํารวจ พบว่ารถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ รถจักรยานยนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 14 นิ้ว โดย
คิดเป็น 1.726 เท่าของรถจักรยานยนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 17 น้ิว ทําให้ผู้วิจัยเลือกใช้รถจักรยานยนต์รุ่น All New 
Fino ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 14 น้ิว  
 
3. ค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานของพื้นถนนลาดยางกับยางรถจักรยานยนต์ 

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะยืดของสปริงกับนํ้าหนักถุงทราย 

 ผู้วิจัยหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นถนนลาดยางกับยางรถจักรยานยนต์ เมื่อนํ้าหนักของรถจักรยานยนต์
ที่นํามาทําวิจัยมีค่า 941.472 นิวตัน โดยมีค่าของน้ําหนักถุงทรายกับระยะยืดของสปริง แสดงดังภาพที่ 2 พบว่า ความชันของ
กราฟ คือค่าคงตัวของสปริง มีค่า 5301 นิวตันต่อเมตร พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทานของพื้นถนนลาดยางกับยาง
รถจักรยานยนต์ เมื่อได้ระยะยืดของสปริง จากการลากรถจักรยานยนต์ เป็นค่าเฉล่ีย คือ 0.1196 เมตร จะได้ค่าสัมประสิทธิ์
ความเสียดทานของพื้นถนนลาดยางกับยางรถจักรยานยนต์ มีค่า 0.671 ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 0.65 มี
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 3.076 
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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4. คํานวณค่าความเร็วมากสุดที่สามารถเข้าโค้งไดอ้ย่างปลอดภัย 
 ผู้วิจัยแทนค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นถนนลาดยางกับยางรถจักรยานยนต์ รัศมีความโค้งของถนนทั้ง 8 
โค้ง ได้ความเร็วมากสุดที่สามารถเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัย  แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าความเร็วมากสุดที่สามารถเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัย 
 

รายชื่อทางโค้ง  ค่าจากการคํานวณ 
(กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

1. โค้งหลังทางเข้ามหาวทิยาลัยประตู 1 52.240 
2. โค้งหลังป้อมยามจ่ายบัตรเข้า-ออก 48.866 
3. โค้งต้นมะขามใหญต่ิดสนามกอล์ฟ 46.303 
4. โค้งเรือนเขียว 43.316 
5. โค้งหน้าตึกเทคโนโลยีการเกษตรขาเข้า 35.766 
6. โค้งหลังตึกเทคโนโลยีการเกษตร 50.580 
7. โค้งหอพักหญิง 36.940 
8. โค้งหน้าตึกเทคโนโลยีการเกษตรขาออก 50.580 
 
5. เปรียบเทียบค่าความเร็วมากสุดที่สามารถเข้าโค้งได้อย่างปลอดภัยจากการคํานวณกับการทดสอบขี่จริง 
 ผู้วิจัยนํารถจักรยานยนต์มาทดลองขับขี่จริง บันทึกค่าความเร็วที่ได้จากหน้าปัด โดยแต่ละโค้งทําการทดลองซํ้า 3 
ครั้ง แล้วนําค่าความเร็วที่บันทึกได้จากหน้าปัดรถจักรยานยนต์มาหา ร้อยละความแตกต่าง ดังผลในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าความเร็วมากสุดที่ได้จากการคํานวณ จากการทดลองขับจริง และค่าร้อยละความแตกต่าง 
 

รายชื่อทางโค้ง  ค่าจากการทดลองขับข่ีจริง 
(กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

ค่าจากการคํานวณ 
(กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

ร้อยละความแตกต่าง 

1. โค้งหลังทางเข้ามหาวทิยาลัยประตู 1 45.333 52.240 14.157 
2. โค้งหลังป้อมยามจ่ายบัตรเข้า-ออก 43.333 48.866 12.001 
3. โค้งต้นมะขามใหญต่ิดสนามกอล์ฟ 42.667 46.303 8.174 
4. โค้งเรือนเขียว 39.667 43.316 8.794 
5. โค้งหน้าตึกเทคโนโลยีการเกษตรขาเข้า 32.667 35.766 9.057 
6. โค้งหลังตึกเทคโนโลยีการเกษตร 46.667 50.580 8.047 
7. โค้งหอพักหญิง 32.667 36.940 12.277 
8. โค้งหน้าตึกเทคโนโลยีการเกษตรขาออก 46.333 50.580 8.765 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
 ผลการหาค่าความเร็วมากสุดในการเข้าโค้งของถนนภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีจํานวน 8 โค้ง โดย
ใช้รถจักรยานยนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 14 น้ิว รุ่น All new Fino ทดลองขับขี่ พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิความเสียดทาน
ของพื้นถนนลาดยางกับยางรถจักรยานยนต์มีค่า 0.671 ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ผู้วิจัยเข้าโค้งเอียงทํามุมอยู่ในช่วง 8 ถึง 15 
องศา ซึ่งสรุปผลแสดงค่าดังตารางที่ 5 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ตารางที่ 5 แสดงค่ารัศมี ความเร็วมากสุดจากการทดลอง ความเรว็มากสุดจากการคํานวณ และร้อยละของความแตกต่าง 
 

รายชื่อทางโค้ง  รัศมีความ
โค้งของ
ถนน  

(เมตร) 

ค่าจากการทดลอง
ขับขี่จริง 

(กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

ค่าจากการคํานวณ 
(กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

ร้อยละความ
แตกต่าง 

1. โค้งหลังทางเข้ามหาวทิยาลัยประตู 1 32 45.333 52.240 14.157 
2. โค้งหลังป้อมยามจ่ายบัตรเข้า-ออก 28 43.333 48.866 12.001 
3. โค้งต้นมะขามใหญต่ิดสนามกอล์ฟ 25 42.667 46.303 8.174 
4. โค้งเรือนเขียว 22 39.667 43.316 8.794 
5. โค้งหน้าตึกเทคโนโลยีการเกษตรขาเข้า 15 32.667 35.766 9.057 
6. โค้งหลังตึกเทคโนโลยีการเกษตร 30 46.667 50.580 8.047 
7. โค้งหอพักหญงิ 16 32.667 36.940 12.277 
8. โค้งหน้าตึกเทคโนโลยีการเกษตรขาออก 30 46.333 50.580 8.765 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการทดลองโดยใช้ยางรถจักรยานยนต์ยี่ห้ออ่ืนที่ต่างจากผู้วิจัยได้ทําการทดลอง ใช้วัดค่าสัมประสิทธิ์ความ
เสียดทานพ้ืนถนนลาดยางกับยางรถจักรยานยนต์ ในสภาพของถนนที่ต่างจากการวิจัย 
 2. สําหรับการขี่รถจักรยานยนต์เข้าโค้งจริงของนักศึกษาจะไม่ได้เข้าโค้งตามเส้นกลางจราจร โดยนักศึกษาจะเข้าโค้ง
อย่างอิสระ และจะได้ความเร็วในการเข้าโค้ง ต่างไปจากผลของงานวิจัยน้ี 
 3. สําหรับพ้ืนถนนในแต่ละโค้งที่มานํามาพิจารณาความเร็วมากสุดในการเข้าโค้ง ผู้วิจัยได้เสมือนพื้นถนนให้
ราบเรียบ แต่เพื่อความถูกต้องแม่นยําของการคํานวณ อาจจะต้องคํานึงถึงมุมยกของพ้ืนถนนในแต่ละโค้งเพิ่มอีกด้วย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 
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ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของขนมทองพับของโรงเรียนบ้านสระใหญ่  
อําเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด โดยให้นักเรียนมีส่วนรว่ม 

The value added method of crispy golden snack of Ban Sa Yai school,          
Bo Rai district, Trat province with student participation 

อนงค์นาฎ เลิศรัตนาวรชัย, ทักษญา สง่าโยธิน, อัจจิมา ศุภจริยาวัตร 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ และเพื่อศึกษา                 
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม                   
กลุ่มตัวอย่างคือ คุณครูท่ีรับผิดชอบสมุนไพรพับ SY จํานวน 6 คน และเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เก็บข้อมูลโดยการสังเกต
สภาพแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 - มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองพับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) ด้านผลประโยชน์หลักควรเพิ่มรสชาติของ
ขนมทองพับให้มีความหลายหลายและทันสมัย เช่น รสชาติขนมทองพับจากการประกวดครั้งนี้ (รสลาบ, รสน้ําพริกเผาหมู
หยอง ฯ), รสผลไม้ท้องถิ่น (ทุเรียน, มังคุด ฯ), รสบาบีคิว เป็นต้น (2) ด้านผลิตภัณฑ์คาดหวังให้ความสําคัญกับรูปลักษณ์และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ (3) ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เพื่อยกระดับ
ให้กับผลิตภัณฑ์ และผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ให้ความร่วมมือ
อย่างเต็มท่ี และนักเรียนแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในด้านของความคิดสร้างสรรค์ได้ 
คําสําคัญ : ขนมทองพับ, การออกแบบรสชาติ, พัฒนาผลิตภัณฑ์, มูลค่าเพิ่ม  
 

Abstract 
 

The objectives of this research was to allow students to participate in the design contest for 
crispy Golden snack and to study the development of value added products. This research was a 
qualitative research. The data was collected by focus group discussion. The sample group was 6 teachers 
responsible for herbs fold SY. It was also an action research with the data was collected by observing the 
environment. The sample group was 30 students at 5th and 6th grade levels. From the results, it was 
found that ways to add value to crispy golden snack were: (1) for the main benefits, the taste of crispy 
golden snack should be enhanced with variety and modernism such as tastes of the golden crispy snack 
from this contest: (laab, seasoning. Chili paste and dried shredded pork), local fruits taste (durian, 
mangosteen, etc.), and BBQ, etc. (2) In the aspect of product, it was expected to focus on the appearance 
and quality of the product, and (3) The ability to focus on product development, packaging, and branding 
to enhance the product. From the results of an action research, it was found that the student fully 
participated in the contest and expressed the knowledge and creativity. 
Keywords: golden crispy pancake, taste design, [product development, value added  
 
บทนํา 
 กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงทําหน้าท่ีหลักรับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศ ได้เห็นประโยชน์ของการร่วมมือของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเข้ามาเป็นส่วนสนับสนุนของการจัดการคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย โดย
มีการมอบหน้าท่ีให้กับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทําโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและ
ยกระดับการศึกษาให้เกิดผลสําเร็จที่จะส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน ซ่ึงจะให้
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
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ความสําคัญกับการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนภายในโครงการโรงเรียนประชารัฐ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ครอบครัวมีปัญหา
และมีรายได้น้อย โครงการโรงเรียนประชารัฐจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ในการสร้างอาชีพอย่างย่ังยืน เพื่อช่วยแบ่ง
เบาภาระทางครอบครัวและช่วยเหลือตนเอง  
 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ซ่ึงเป็นหนึ่งในโรงเรียนของโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซ่ึงเป็น
โรงเรียนดีเด่นประจําตําบล เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีท่ี 3 จากภาพลักษณ์
ของโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เนื่องจากครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน โรงเรียนจึงได้พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน เช่น บ่อเลี้ยงปลา สวนสมุนไพร เป็นต้น เพื่อให้รักเรียน             
เกิดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ให้กับตนเอง นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและฝึกอาชีพต่างๆ เช่นการทําขนม การจักสาน 
การเลี้ยงปลา และการถนอมอาหาร จากการเรียนรู้การทําขนมต่างๆ จนค้นพบการทําขนมทองพับ ซ่ึงเป็นขนมไทยโบราณที่
ควรรักษาไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก นักเรียนสามารถสืบทอดการทําขนมทองพับต่อไปในอนาคต เหตุผลของการเลือกทําขนม
ทองพับนั้นมาจากทางโรงเรียนต้องการส่งเสริมและฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนและสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน 
ซ่ึงขนมทองพับเป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โดยการทําสมุนไพรภายในโรงเรียนมาสร้างเป็น
รสชาติของขนมทองพับภายใต้ชื่อ สมุนไพรพับ SY ซ่ึงชื่อนี้ได้มาจากการท่ีทางโรงเรียนเน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้
สมุนไพรเป็นหลัก โดยนําสมุนไพรที่มีอยู่ภายในโรงเรียนมาเป็นส่วนผสม ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นขนมทองพับสมุนไพร ส่วน SY 
คืออักษรย่อภาษาอังกฤษของโรงเรียนบ้านสระใหญ่ ซ่ึงประกอบด้วยสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ กระชาย ใบมะกรูด และตะไคร้ 
ซ่ึงเป็นรสชาติท่ีผู้บริโภคในปัจจุบันจะชื่นชอบความหลากหลายและแปลกใหม่ ผู้บริโภคบางกลุ่มอาจไม่ชื่นชอบการรับประทาน
สมุนไพร 
 ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองพับของโรงเรียน และต้องการในนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการจัดการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ โดยให้นักเรียน
แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบรสชาติใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม เพื่อให้ได้รสชาติของขนมทองพับท่ีหลากหลายและ
แปลกใหม่ เป็นรสชาติท่ีทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน และนักเรียน
ยังสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพ ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โรงเรียนสามารถนํารสชาติใหม่ท่ีได้จาก
การประกวดไปพัฒนาต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับของโรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด  
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองพับของโรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด                 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, กิตติชัย นวลทอง และนิตยา วิวัฒนอัศวิน (2559) ศึกษาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาน้ําข้าว
กล้องผสมสมุนไพรโดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชน ของนักวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกลุ่มภาคกลาง 
กรณีศึกษา: กลุ่มวิสาหกิจชุมชุนชุมชนน้ําข้าวกล้องผสมสมุนไพรบึงบา ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี                      
ผลการศึกษาพบว่ามีความร่วมมือในการดําเนินงาน มีความเสียสละ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนารูปแบบน้ําข้าวกล้อง             
ผสมสมุนไพร  
 มณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2559)  ได้ศึกษาพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของขนมทองม้วน  กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ คือ รสชาติท่ีหลากหลาย อีกท้ังผลการวิจัยท่ีชี้ให้เห็นว่ารสชาติขนมทองม้วนที่ผู้บริโภคนิยมซ้ือค่อนข้าง                        
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) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 สมถวิล  พลแสน และดร.ธีระ ฤทธิรอด (2558 ) ได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายขนมไทยของร้านบ้านขนมไทย 
จังหวัดขอนแก่น พบว่า  การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์โดยการเปลี่ยนรูปลักษณะของขนมเช่น ขนมชั้นเปลี่ยนจาก          
รูปแบบสี่เหลี่ยมชั้นๆ เป็นรูปแบบดอกกุหลาบ ฯลฯ เป็นต้น เพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น มิติของขนาด (เล็กกลางใหญ่) 
วัสดุท่ีใช้ (ปลอดภัย 100%) ท่ีมาของส่วนประกอบ (จากธรรมชาติ) บรรจุภัณฑ์ (กล่องพลาสติกใส) ฯลฯ เป็นต้น สร้างความ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย สร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์มี อ.ย. เป็นต้นสร้าง       
รูปแบบเป็นของตัวเองหรือมีสไตล์ของผลิตภัณฑ์สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น สูตร ส่วนผสม ขนาด สี รูปแบบ 
ขนม เป็นต้น และรักษาผลผลิตอย่างคงเส้นคงวาของผลิตภัณฑ์ เช่นรักษาคุณภาพ และรสชาติของขนมให้สมํ่าเสมอ เป็นต้น 
 จงรักษ์ สมใจ, ณัฐธิดา เครือเพ็ชร์ และสุพัตรา ไพพร(2560) ศึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพ              
ทางการตลาดของขนมข้าวกระยาคูป้าหนู พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เม่ือได้รับประทานขนมข้าวกระยาคูแล้ว               
ให้การยอมรับในเรื่องรสชาติของผลิตภัณฑ์ว่าอร่อย แต่ควรมีการปรับปรุงในเรื่องของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าให้มีความ          
โดดเด่น เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และในปัจจุบันในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
ของผู้บริโภค มักคํานึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย สะอาด ดังนั้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการควรขออนุญาต อย. สํานักงานกรรมการอาหารและยาเพื่อจําหน่ายต่อไป 
 วรรณจง โกรัตนะ (2551)  ได้ศึกษาการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มขนมไทย  
กรณีศึกษา : ขนมนางเล็ดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรซากพุดซาร่วมใจ ตําบลห้วยกะปิ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย 
พบว่าได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมนางเล็ดให้มีรูปแบบท่ีสวยงาม สะดวกแก่การบริโภค โดยบรรจุภัณฑ์ชั้นในเป็นซองพลาสติก  
บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกเป็นกล่องสี่เหลี่ยม พร้อมตราสัญลักษณ์ "แสงตะวัน" เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าขนมนางเล็ดของกลุ่มแม่บ้าน 
เกษตรกรซากพุดซา ทําให้ได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามและทันสมัย 
 ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์, พสชนันท์ บุญช่วยและ ณัฐปภัสร์ เทียนจันทร์ (2558) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการตลาด  
OTOP สู่สากล อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการส่วนมากมีความสามารถในการจัดหา 
วัตถุดิบในการผลิต ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง               
มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ  
 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงใช้คําถามปลายเปิด (Open-end questions) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษารายละเอียด 
โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้                                
 1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรคือ คุณครูโรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จํานวน 13 คน                  
กลุ่มตัวอย่างคือ คุณครูท่ีรับผิดชอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพับ SY จํานวน 6 คน ส่วนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประชากรคือ นักเรียน
โรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จํานวน 253 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนท่ีเข้าร่วมการประกวดออกแบบ
รสชาติขนมทองพับ จํานวน 30 คน 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีสนทนากลุ่มในการเก็บข้อมูล โดยสนทนากลุ่มกับคุณครูท่ีรับผิดชอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพับ 
SY โดยใช้วิธีการจดบันทึกรวบรวมข้อมูลท้ังหมดและใช้คําถามปลายเปิด (Open-end questions) แล้วนําผลที่ได้จากการ
สนทนากลุ่มมากําหนดเป็นเกณฑ์ตัดสินการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ และนําผลจากการประกวดมาสนทนากลุ่ม
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ ส่วนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใช้วิธีการจัดประกวดโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
เพ่ือให้ได้รสชาติขนมทองพับใหม่จากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  
 3. เครื่องมือการวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีสนทนากลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ สนทนากลุ่มก่อนการประกวด แบ่งออกเป็น                
4 ส่วน โดยใช้คําถามปลายเปิด ดังนี้ (1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้สนทนากลุ่ม (2) แบบสนทนากลุ่มเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดประกวด
ออกแบบรสชาติขนมทองพับ (3) แบบสนทนากลุ่มเกี่ยวกับเกณฑ์ตัดสินการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ                      
(4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และสนทนากลุ่มหลังการประกวด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ (1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้สนทนากลุ่ม                
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

343

(2) แบบสนทนากลุ่มเกี่ยวกับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ (3) แบบสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ 
(4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการใช้วิธีการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับของโรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่ จังหวัด
ตราด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (1) กติกาการแข่งขัน กําหนดตามผลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม (2) เกณฑ์การตัดสิน กําหนด
ตามผลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม (3) รางวัลในการประกวด ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สําหรับข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม และการจัดประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับของโรงเรียนบ้านสระใหญ่ 
อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผู้วิจัยนํามาใช้ในการวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  
และวิเคราะห์ความหมายทางความรู้สึกหรือวิเคราะห์นัยที่แอบแฝง (Latent) ซ่ึงจะรวมการตีความและนัยทางบริบทของภาษา
ไว้ด้วย (ทักษญา สง่าโยธิน, 2557) 
 
ผลการวิจัย  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน การสนทนากลุ่มก่อนการจัดประกวด เพื่อการกําหนดกติกาการจัด
ประกวดและเกณฑ์การตัดสิน และการสนทนากลุ่มหลังการประกวด เพื่อนําผลการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับมา
เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองพับตามองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ สําหรับข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มกับคุณครู
ท่ีรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ขนมทองพับของโรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จํานวน 6 คน ผลการสนทนากลุ่มได้
ดังต่อไปนี้ 
 
 1. กติกาการจัดประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ ดังนี้ 
 1.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 – ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (เนื่องจากนักเรียน
ระดับชั้นดังกล่าวเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการเข้าร่วมกิจกรรมและยังไม่เคยทําขนมทองพับเหมือนกัน ส่วน
นักเรียนในระดับชั้นที่สูงกว่านั้นเป็นนักเรียนที่ทางคุณครูได้ฝึกสอนการทําขนมทองพับมาก่อน) จํานวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน  
 1.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องออกแบบรสชาติขนมทองพับให้มีความแปลกใหม่ แตกต่างจากรสชาติเดิม พร้อมท้ังออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
  
 2. เกณฑ์ตัดสินการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ (จากการสนทนากลุ่ม) กําหนดตามองค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
ตารางที่ 1 เกณฑ์ตัดสินการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ 
เกณฑ์การตัดสินการประกวด คะแนน 
1. ด้านผลประโยชน์หลัก 
1.1 ประโยชน์จากการใช้วัตถุดิบ เช่น สรรพคุณของวัตถุดิบท่ีใช้ (ใบมะกรูด, งาดํา, 
มังคุด เป็นต้น) 

10 

1.2 ความอร่อยของรสชาติ (หวาน มัน เค็ม) 10 
1.3 ความเหมาะสมของรสชาติกับผลิตภัณฑ์ 10 
2. ด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง 
2.1 ความคิดสร้างสรรค์ของรูปลักษณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์  10 
2.2 ผลิตภัณฑ์มีสีสันสวยงาม น่าสนใจ 10 
3. ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ 
3.1 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 10 
รวม 60 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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3. การแข่งขันการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดย
ท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องสร้างสรรค์ผลงานให้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาท่ีกําหนด 
 

 
 

ภาพที่ 1 การทําขนมทองพับของนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ 
ท่ีมา: ผู้วิจัยถ่าย ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

 

 
 

ภาพที่ 2 ผลงานการออกแบบรสชาติขนมทองพับรางวัลท่ี 1 กลุ่มทองพับเบรกแตก 
ท่ีมา: ผู้วิจัยถ่าย ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

  
 เหตุผลของคณะกรรมการในการตัดสินรางวัลท่ี 1 คือ ด้านผลประโยชน์หลัก มีการนําสมุนไพรอย่างพริก มะนาว 
หอมแดง ผักชีฝรั่ง ใส่เข้ามาในส่วนผสมของแป้ง ซ่ึงมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีรสชาติท่ีกลมกล่อม มีรส
เปรี้ยว เค็ม หวานเล็กน้อย เผ็ดปานกลาง สัมผัสได้ถึงรสชาติของลาบอย่างชัดเจน เป็นรสชาติท่ีมีความทันสมัยและสร้างความ
แปลกใหม่ ส่วนด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง ลักษณะการพับมีรูปทรงที่ไม่แตกต่างจากเดิม แต่มีการพับท่ีเรียบร้อย มีการเก็บ
รายละเอียดส่วนขอบของขนมทองพับ มีการจัดวางอย่างพอดี น่าสนใจ แป้งมีความกรอบและบาง และมีสีสันออกสีส้มเด่นชัด
ท่ีได้มาจากส่วนผสมสื่อถึงรสลาบได้ดี และด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ยังขาดความ             
โดดเด่น ดูเรียบง่าย  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 3 ผลงานการออกแบบรสชาติขนมทองพับรางวัลท่ี 2 กลุ่มทองพับไฮโซ 
ท่ีมา: ผู้วิจัยถ่าย ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

 
 เหตุผลของคณะกรรมการในการตัดสินรางวัลท่ี 2 คือ ด้านผลประโยชน์หลัก มีการนํามะพร้าว ข้าวโพด และงาดํา  
ใส่เข้ามาเป็นส่วนผสมของแป้ง ซ่ึงมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างการ และรสชาติได้รสชาติหวานของข้าวโพด มะพร้าวและ
งาทําให้ได้รสชาติมัน ส่วนไส้ของขนมนั้นมีรสชาติหวานของฝอยทอง นมข้น รสชาติเปรี้ยวของเยลลี่ สื่อได้ถึงรสชาติของขนม
หวานที่มีความหลากหลาย ส่วนด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง การพับมีรูปลักษณ์ทรงสี่เหลี่ยมท่ีแตกต่างจากการพับแบบเดิม มี        
จุดด้อยในเรื่องความกรอบของแป้ง การใส่ข้าวโพดเป็นส่วนผสมของแป้งทําให้เห็นสีเหลืองของข้าวโพดอย่างเด่นชัด และด้าน
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมดูเรียบ แต่มีสีสันสดใส ตราสินค้ายังไม่โดดเด่น 
 

 
 

ภาพที่ 4 ผลงานการออกแบบรสชาติขนมทองพับรางวัลท่ี 3 กลุ่มรสผลไม้ 
ท่ีมา: ผู้วิจัยถ่าย ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

 
 เหตุผลของคณะกรรมการในการตัดสินรางวัลท่ี 3 คือ ด้านผลประโยชน์หลัก วัตถุดิบท่ีใช้เป็นผลไม้ท้องถิ่น เช่น 
ทุเรียน, มังคุด, สับปะรด, กล้วย เป็นต้น ซ่ึงผลไม้ทุกชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้น และโดยเฉพาะเรื่องของรสชาติ              
เม่ือรับประทานเข้าไปจะสัมผัสได้ถึงรสชาติของผลไม้ชนิดนั้นอย่างชัดเจน ผลไม้บางชนิดมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ
ทุเรียน ส่วนด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง การพับแม้รูปทรงจะไม่แปลกใหม่ แต่มีการพับท่ีเรียบร้อย มีขนาดสม่ําเสมอ แต่สีสันของ
ขนมนั้นมีสีท่ีคล้ําอาจจะเนื่องมากจากสีของผลไม้ท่ีใช้ และด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นกล่อง
กระดาษทรงแปดเหลี่ยมมีความแปลกใหม่ และสีท่ีเลือกใช้มีความโดดเด่น ช่วยดึงดูดความสนใจ 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 4. สนทนากลุ่มหลังการประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับ เม่ือผู้วิจัยได้ผลการประกวดออกแบบรสชาติขนม
ทองพับเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้ทําการสนทนากลุ่มกับผู้ท่ีรับผิดชอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพับ SY จํานวน 6 คน เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ ดังนี้ 
 ข้อมูลท่ัวไปของผู้สนทนากลุ่มจํานวน 6 คน ประกอบด้วย คุณครูเบญจวรรณ ปานทับ ( ครูชํานาญการพิเศษ), 
คุณครูสายชล เขตภิบาล (คูรชํานาญการพิเศษ), คุณครูลัดดา จันทสาร (ครูชํานาญการ), คุณครูกรกนก ฟองมาศ (ครูชํานาญ
การ), คุณครูสุนันทา มาลัย (ครูผู้ช่วย) และคุณครูวรัลภัทร สุทธิวารี (ครูผู้ช่วย) 
 4.1 ด้านผลประโยชน์หลัก พบว่า ผู้สนทนากลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นว่าต้องการพัฒนารสชาติท่ีใช้ในการประกวด 
เช่น รสลาบ, รสน้ําพริกเผาหมูหยอง, รสฝอยทอง เป็นต้น และต้องการพัฒนารสชาติผลไม้ท้องถิ่น เช่น ทุเรียน, เงาะ, มังคุด, 
สับปะรด เป็นต้น ช่วยส่งเสริมผลไม้ท้องถิ่น และผู้สนทนากลุ่มส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าควรพัฒนารสชาติท่ีทันสมัย เช่น รสบาบี
คิว, รสชีส, รสปาปีก้า เป็นต้น ซ่ึงเป็นรสชาติท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจ 
 4.2 ด้านผลิตภัณฑ์คาดหวัง พบว่า ผู้สนทนากลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นว่าต้องการพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ เพื่อ
สร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบการพับให้มีลักษณะแตกต่างจากเดิม (การพับทรงสีเหลี่ยม ฯ) สีสีนของ
ขอนม และต้องการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะเรื่องความกรอบของขนมทองพับ เพราะผู้บริโภคช่ืนชอบการ
รับประทานขนมทองพับท่ีกรอบ สด ใหม่ และการรักษาความสะอาด ถูกหลักอนามัย ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ 
low fat รับประทานแล้วไม่อ้วน 
 4.3 ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้สนทนากลุ่มส่วนใหญ่มีความเห็นว่าต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 
โดยการจัดประกวดออกแบบให้นักเรียนมีส่วนร่วมให้การประกวด โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การออกแบบ และนําผลงาน
ท่ีได้จากการประกวดไปพัฒนาต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพมากขึ้น และผู้สนทนา
กลุ่มส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าต้องการจ้างร้านออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เนื่องจากผู้ออกแบบมีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านนี้โดยตรง  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลจากการสังเกตสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของนักเรียนระหว่างการประกวด
ออกแบบรสชาติขนมทองพับของโรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด พบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านสระใหญ่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการแข่งขัน ซ่ึงผลท่ีนักเรียนได้จากรับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมคือ นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบพัฒนารสชาติขนมทองพับให้มี
ความแปลกใหม่ ทันสมัย และหลากหลายมากขึ้น นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในการทําขนมทองพับ เรียนรู้การทํางานเป็น
ทีมได้เปน็อย่างดี และรู้จักหน้าท่ีของตนเอง มีการแบ่งหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน นักเรียนมีน้ําใจ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในระหว่าง
การแข่งขัน รู้จักวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการแข่งขัน  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมของขนมทองพับของโรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม สําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดออกแบบรสชาติขนมทองพับเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การประกวดของโรงเรียนบ้านสระใหญ่ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จากการวิจัยพบว่า สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้วิธีการทําขนมทองพับ ได้แสดงออกถึงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบรสชาติขนมทองพับให้มี
ความแปลกใหม่ ทันสมัย และนักเรียนให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี รู้จักการทํางานเป็นทีม ช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 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 และหลากหลายให้ตรงตามกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น รสลาบ, รสผลไม้ท้องถิ่น (รสมังคุด 
รสทุเรียน รสสัปปะรด ฯ), รสบาบีคิว, รสปาปีก้า เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้บริโภค ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของมณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของขนมทองม้วน กรณีศึกษาจังหวัด
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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สงขลา พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีรสชาติท่ีหลากหลาย อีกท้ังผลการวิจัยท่ีชี้ให้เห็นว่ารสชาติขนมทองม้วนท่ีผู้บริโภคนิยมซ้ือ
ค่อนข้างจะมีแนวโน้นการให้ความสําคัญ การเพิ่มความทันสมัยให้เหมือนกับขนมขบเคี้ยวทันสมัย เช่น ทองม้วนรสนม             
รสช็อกโกแลต ทองม้วนแบบมีไส้ต่างๆ เช่น ไก่หยอง, สัปปะรด, มะม่วง หรือเน้นเคี้ยวเพลิน ควรพัฒนารูปลักษณ์และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ เช่น การพับ ความกรอบ สีสัน ความสะอาดถูกหลักอนามัย วัตถุดิบท่ีเลือกใช้ควรเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็น
ส่วนใหญ่ สูตรของขนมจะต้องเป็นมาตรฐานคงที่ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสมถวิล  พลแสน และธีระ ฤทธิรอด 
(2558 ) ได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายขนมไทยของร้านบ้านขนมไทย จังหวัดขอนแก่น พบว่าการสร้างความแตกต่างด้าน
ผลิตภัณฑ์โดยการเปลี่ยนรูปลักษณะของขนมเช่น ขนมชั้นเปลี่ยนจากรูปแบบสี่เหลี่ยมชั้นๆ เป็นรูปแบบดอกกุหลาบ ฯลฯ เป็น
ต้น เพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น มิติของขนาด (เล็กกลางใหญ่) วัสดุท่ีใช้ (ปลอดภัย 100%) ท่ีมาของส่วนประกอบ (จาก
ธรรมชาติ) เป็นต้น สร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์มี อ.ย. เป็นต้น สร้างรูปแบบเป็นของตัวเองหรือมีสไตล์
ของผลิตภัณฑ์สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น สูตร ส่วนผสม ขนาด สี รูปแบบขนม เป็นต้น และรักษาผลผลิตอย่าง
คงเส้นคงวาของผลิตภัณฑ์ เช่นรักษาคุณภาพ และรสชาติของขนมให้สมํ่าเสมอ เป็นต้น และควรพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตรา
สินค้า เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์และเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สูงขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจงรักษ์ สมใจ, ณัฐธิดา เครือเพ็ชร์ และสุพัตรา ไพพร (2560) ศึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพทาง
การตลาดของขนมข้าวกระยาคูป้าหนู พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการปรับปรุงในเรื่องของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าให้มีความ
โดดเด่น เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1.1 ควรจัดกิจกรรม สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทําขนมทองพับในหลากหลายชั้นการศึกษา เพราะนักเรียนส่วน
ใหญ่มีความสนใจและต้องการเรียนรู้วิธีการทําขนมทองพับเพื่อที่จะนําความรู้ท่ีได้ไปสร้างเป็นทักษะอาชีพให้กับนักเรียน  
 1.2 จากการวิจัยควรนําผลงานการออกแบบรสชาติของนักเรียนไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ขนมทองพับของโรงเรียน 
เนื่องจากรสชาติท่ีได้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนและยังเป็นรสชาติท่ีมีความทันสมัยตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน และควรสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การรักษารสชาติให้มีความสมํ่าเสมอ การรักษา
ความกรอบของขนม เป็นต้น 
 1.3 จากการวิจัยควรพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินคา้ให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น เพื่อท่ีจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1ควรศึกษาเรื่ององค์ประกอบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์              
ขนมทองพับ 
 2.2 ควรศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ตรง
ความต้องการของผู้บริโภค 
 2.3 ควรศึกษาเรื่องช่องทางการจัดจําหน่าย เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังแหล่งจําหน่ายต่างๆ สามารถเพิ่ม
ยอดขายให้กับทางโรงเรียน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สุขาภิบาลอาหารและการปนเปื้อนอาหารของตลาดนัด  ในเทศบาลตําบลสุรนารี 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

Food sanitation and Food Contamination in Suranaree Municipal,  
Muang District, Nakhon Ratchasima Province 

นรา ระวาดชัย ,  คมอรัญ ป้องนาน,  ณัฐนนท์ พระสว่าง, นัฐพงษ์ ศิริบุญ, สุรเกียรติ ออมอด, อภิวัฒน์ บัวประชุม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

บทคัดย่อ 
  

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขาภิบาลอาหารและการปนเปื้อนในอาหารของ 
ตลาดนัดเขตเทศบาลตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชากร
ท่ีใช้ในการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของสุขาภิบาลตลาดนัดท้ัง 2 แห่ง ในเทศบาลตําบลสุรนารี และประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนของอาหารที่จําหน่ายอาหารในตลาดนัด 2 แห่ง ในเขตเทศบาลตําบลสุรนารี 
วิเคราะห์ข้อมูลสุขาภิบาลตลาดนัดจากแบบประเมินพัฒนาและยกระดับ ตลาดนัดน่าซ้ือ (ตล.2) และแปลผลการ
ตรวจอาหารตามเกณฑ์ชุดทดสอบอย่างง่าย โดยใช้สถิติพรรณนา  

 ผลการศึกษาพบว่า ตลาดนัดท้ังสองแห่งเป็นตลาดนัดท่ีไม่มีเลขที่ใบอนุญาต และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของการพัฒนายกระดับตลาดนัดน่าซ้ือ (ตล.2) พบสิ่งแปลกปลอมที่เป็นการตรวจทางกายภาพ คือ ในจําพวกอาหาร
สดและอาหารสําเร็จรูปท่ีมีแมลงวันตอม การปนเปื้อนทางเคมี ตรวจพบการปนเปื้อนในอาหาร คือ สารฟอร์มาลีนใน
ปลาหมึก สารกันราในมะม่วงดอง สารโพลาร์ท่ีเกินเกณฑ์กําหนด การปนเปื้อนทางชีวภาพ ตรวจพบโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในน้ําแข็ง 
คําสําคัญ: สุขาภิบาลอาหาร, ตลาดนัด,  การปนเปื้อนในอาหาร  
 

Abstract 
 

This descriptive research purposed to study food sanitation and contamination in the 
food market in Suranaree Municipal Muang district, Nakhon Ratchasima province. The population 
was divided into two groups: a population-based study of the general of sanitation markets and a 
population-based study on the contamination of food products sold in the markets. The data 
were collected from store in both markets.  

The results revealed that market without permit numbers and failed to assess the 
development of elevated market buying (Set2) found an unknown physical examination among 
fresh food and delivery with flies. Chemical contamination detects food contamination is 
formalin in squid, mold substances of mango pickle, polar substances that exceed defined 
thresholds and coliform bacteria in ice. 
Keywords: Food sanitation, Market, Contaminant  
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การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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บทนํา  
 อาหารเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ซ่ึงมนุษย์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานให้กับอวัยวะต่าง ๆ          
ทําให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ แต่จากสภาพสังคมปัจจุบันความไม่ปลอดภัยในการ
บริโภคอาหารของประชาชน นับวันยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทํา
ให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปด้วยจากการปรุงอาหารรับประทานในครัวเรือน    มาเป็นการบริโภคอาหาร
นอกบ้านและซ้ืออาหารปรุงสําเร็จมารับประทานมากข้ึน จึงต้องพึ่งการบริการจากร้านอาหารและแผงลอยจําหน่าย
อาหารรวมไปถึงอาหารจากตลาดนัด ดังนั้นถ้าอาหารที่มีวางจําหน่ายหรือบริการไม่สะอาด มีเชื้อโรคหรือสารพิษ
ปนเปื้อน ส่งผลต่อผู้บริโภคเกิดการเจ็บป่วยได้ ซ่ึงถ้าภาวการณ์เจ็บป่วยเกิดจากสาเหตุนี้มีมากข้ึน ก็ย่อมจะเป็น
ปัญหาสาธารณสุขของชุมชนและของประเทศต่อไปได้ อาหารที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค และไม่มีสารเคมีปนเปื้อน
นั้นเป็นที่สิ่งต้องการของผู้บริโภคทุกคน แต่สิ่งที่ยังคงเป็นปญัหาที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา เช่น ขาดการเอาใจใส่ วิถี
ชีวิตที่รีบเร่ง การพ่ึงพาอาหารนอกบ้านมากขึ้น  อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมบริโภค บรรจุในภาชนะต่างๆ เช่น 
กระป๋อง ถุงพลาสติก กล่องโฟม การซ้ืออาหารที่ผลิตจากโรงงานที่วางจําหน่ายในร้านค้าจึงควรพิจารณาดูฉลาก
อาหารทุกครั้งบอ่ยคร้ังที่ผู้บริโภคต้องเสี่ยงกับโรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากกระบวนการเตรียม การปรุง การเก็บรักษา
ไม่ถูกสุขลักษณะ ของผู้ประกอบการ ร้านค้า รถเร่ แผงลอยรวมไปถึงตลาดนัด มีโอกาสการปนเปื้อนสิ่งที่เป็น
อันตราย (Hazards) ได้แก่ อันตรายทางกายภาพ อันตรายทางเคมี อันตรายทางชีวภาพ ตลาดนัดเป็นสถานที่             
ซ่ึงปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภท สัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพ
เป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึง
บริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นครั้งคราวหรือ
ตามวันที่กําหนด  
 ข้อมูลจาก 56 จังหวัด พบว่า สถานประกอบการที่มีจําหน่ายอาหารจํานวนมากที่สุด คือ แผงลอยจําหน่าย
อาหาร จํานวน 48,368 แห่ง รองลงมา คือ ร้านอาหาร โรงอาหารของสถานศึกษา ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดนัด) 
ตลาดประเภทที่ 1 จากการเฝ้าระวังการปนเปื้อนทางชีวภาพซ่ึงที่เฝ้าระวัง คือ โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารพร้อม
บริโภค เครื่องดื่ม น้ําแข็ง ภาชนะสัมผัสอาหารและผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียข้ันต้น (SI–
2) พบสารปนเปื้อนแบคทีเรียสูงสุดจากมือผู้สัมผัสอาหาร รองลงมาคือภาชนะสัมผัสอาหารและน้ําแข็ง โดยอาหาร
พร้อมบริโภคและเครื่องดื่มมีตัวอย่างที่ไม่พบการปนเปื้อน การศึกษา     การปนเปื้อนสารเคมีในอาหารประกอบด้วย
สารฟอกขาว สารฟอร์มาลีน สารกันราสารฆ่าแมลง สารบอแร็กช์ สารเร่งเนื้อแดง และน้ํามันทอดซ้ํา โดยชุดทดสอบ
สารเคมีปนเปื้อนในอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบการปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดง
มากท่ีสุด คือเนื้อหมู รองลงมาคือ สารปนเปื้อนสารฆ่าแลงในผักผลไม้และสารโพลาร์จากน้ํามันทอดซ้ํา (รายงาน
สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย, 2557)  
 ข้อมูลจากสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารในเทศบาลตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า
ตลาดท่ีเปิดให้บริการส่วนใหญ่ไม่ได้ขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นท่ี คือเปิดตลาดข้ึนเอง ชาวบ้านตั้ง
แผงลอยขึ้นแบบไม่เป็นไปตามแบบแผนโครงสร้างตลาด การจัดการระบบต่างๆของตลาด เช่น ห้องสุขา การจัดการ
ขยะมูลฝอย ระบบน้ําท้ิง ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด อีกท้ังอาหารที่จําหน่ายภายในตลาดยังบอกไม่ได้ว่า
เปน็ไปตามหลักการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
 จากข้อมูลและสภาพปัญหาที่กล่าวมา โรคท่ีเกิดจากน้ําและอาหารเป็นสื่อยังคงเป็นปัญหาอยู่และยังมี
ผู้ป่วยจํานวนมาก ดังนั้น ผู้ศึกษาเล็งเห็นความสําคัญจึงสนใจทําการศึกษาและวิจัยการปนเปื้อนทางกายภาพ ทาง
เคมีและทางชีวภาพในร้านจําหน่ายอาหารของตลาดนัด เทศบาลตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
ศึกษาสถานการณ์สุขาภิบาลอาหาร ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากเชื้อโรค ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคและเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพร้านจําหน่ายอาหารตลาดนัดให้ได้ตามมาตรฐานต่อไป 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลท่ัวไปของสุขาภิบาลตลาดนัดที่จําหน่ายอาหาร ในเทศบาลตําบลสุรนารี อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 2.  เพื่อศึกษาการปนเปื้อนทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ในอาหารตลาดนัด เทศบาลตําบล            
สุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาการปนเปื้อนสารเคมีและแบคทีเรียในอาหาร ของร้านค้าผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารในตลาด
ประเภทที่ 2 (ตลาดนัด) ในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งประชากรที่จะใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มตามประเด็นในการศึกษา 
ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของสุขาภิบาลตลาดนัดซ่ึงมีตลาดนัดอยู่ 2 แห่ง และสถานการณ์              
การปนเปื้อนของอาหารที่จําหน่ายในตลาดนัด โดยเก็บตัวอย่างอาหารจาก ตลาดนัด ก จํานวนร้านค้าท้ังหมด 22 
ร้าน และตลาดนัด ข จํานวนร้านค้าท้ังหมด 27 ร้าน ในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลสุรนารี อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาการปนเปื้อนสารเคมีและแบคทีเรียในอาหารของร้าน
ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารในตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดนัด)ในเทศบาลตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
     1.1 ศึกษาข้อมูลท่ัวไปของสุขาภิบาลตลาดนัดท่ีจําหน่ายอาหาร จากตลาด 2 แห่ง 
     1.2 ศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนอาหารที่จําหน่ายในตลาดนัดท่ีมีการปนเปื้อนในส่วนของอาหารที่
จําหน่าย ได้แก่ 
  1.2.1 การปนเปื้อนทางกายภาพในอาหาร 
   - เศษแก้ว โลหะ ไม้ กรวด หิน เศษวัสดุอ่ืนๆ 
  1.2.2 การปนเปื้อนทางเคมีในอาหาร 
   - สารบอแรกช์ ได้แก่ หมูและหมูแปรรูป เช่น หมูบด ลูกชิ้น ไส้กรอก  หมูยอ ผลไม้
     ผลไม้แช่อ่ิม 
           - สารฟอร์มาลีน ได้แก่ หมึก ปลาทู             
   - สารฟอกขาว ได้แก ่หน่อไม้ดอง กระท้อนดอง ขิงฝอย ถั่วงอก ผ้าข้ีริ้ว 
     - สารกันรา ได้แก่ ผลไม้ดอง ผักดอง  
    - สารโพลาร์ได้แก่น้ํามันทอดซ้ํา                                                                                         
  1.2.3 การปนเปื้อนทางชีวภาพในอาหาร     
   - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ได้แก่ น้ําส้มเกล็ดหิมะ น้ําแข็ง 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                            
      2.1 แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซ้ือ (แบบ ตล.2)                                 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตลาดนัดเป็นแบบตรวจสอบรายการแบบชนิดปลายปิด (Check-List) 
  ส่วนที่ 2 แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซ้ือ (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 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 
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จันทบุรี 
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  2.3.3 ชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหาร ใช้ทดสอบสารฟอร์มาลิน 
  2.3.4 ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร (สารกันรา) ใช้ทดสอบสารกันรา 
  2.3.5 เครื่องมือทดสอบสารโพลาร์ ใช้ทดสอบสารโพลาร์ 
  2.3.6 ชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น SI-2 ใช้ทดสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     กลุ่มผู้วิจัยทําการรวบรวมข้อมูล โดยเก็บข้อมูลจากร้านจําหน่ายอาหารในตลาดนัดท้ัง 2 ตลาด มีวิธีการ
ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
     3.1 ติดต่อประสานงานกับเทศบาลตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
     3.2 ลงสํารวจพื้นที่ 
     3.3 เลือกตรวจอาหารที่คาดว่ามีการปนเปื้อนที่มีการจําหน่ายในตลาดนัด ท้ัง 2 แห่ง 
     3.4 ประเมินแบบ (ตล.2) และชุดทดสอบการปนเปื้อนในอาหาร 
     3.5 ตรวจดูรายละเอียดและความเรียบร้อย แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แยกวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ  
    4.1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซ้ือ (ตล.2)  
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ คือ    
   ผ่าน 10 ข้อ      หมายถึง    ระดับพ้ืนฐาน 
   ผ่าน 15 ข้อ      หมายถึง    ระดับดี 
   ผ่าน 20 ข้อ      หมายถึง    ระดับดีมาก   
   4.2 ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการแปรผลการตรวจอาหารตามเกณฑ์
การประเมินผล เพื่อใช้สรุปผลสถานการณ์อาหารปนเปื้อน มีดังนี้ 
  4.2.1 แปลผลการตรวจอาหารตามเกณฑ์การประเมินผลของสารแต่ละชนิด 
  4.2.2 วิเคราะห์สถานการณ์อาหารปนเปื้อนโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
   
ผลการวิจัย 

 การศึกษาการเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีและแบคทีเรียในอาหาร ของร้านผู้ประกอบการจําหน่าย
อาหารในตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดนัด) ในเทศตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยนําเสนอโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของตลาดนัด 
ส่วนที่ 2 แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซ้ือ (แบบ ตล.2 ) ข้อมูลท่ัวไปของตลาดนัดเป็น

แบบตรวจสอบรายการแบบชนิดปลายปิด (Check-List) 
ส่วนที่ 3 สถานการณ์อาหารที่ปนเปื้อนในตลาดนัด ในเทศบาลตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตลาด 
 ตลาดนัด ก   
ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 3 ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 เป็นตลาดที่ไม่มีเลขที่

ใบอนุญาต เปิดทําการปี พ.ศ.2555  เวลาเปิดทําการสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร วันพฤหัสบดีและ วันเสาร์               
มีจํานวนร้านค้าท้ังหมด 22 ร้าน 

ตลาดนัด ข   
ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 3 ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  30000 เป็นตลาดท่ีไม่มีเลขที่

ใบอนุญาต เปิดทําการปี พ.ศ.2550  เวลาเปิดทําการสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอาทิตย์ วันพุธและวันศุกร์ มีจํานวน
ร้านค้าท้ังหมด 27 ร้าน 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซ้ือ 
 

ตารางที่ 1  แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซ้ือ (ตล.2) ตลาดนัด ก และตลาดนัด ข 
 

รายละเอียดการประเมิน ผลการประเมิน 
ตลาดนัด ก ตลาดนัด ข. 

1. มีทะเบียนผู้ขายของในตลาด โดยระบุประเภทสินค้าท่ีจําหน่าย ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
2. กรณีท่ีมีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงสร้างคลุม ผ้าใบ 
เต็นท์ร่มหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันต้องอยู่ในสภาพที่ม่ันคงแข็งแรง 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

3. บริเวณสําหรับขายของประเภทอาหารสด ต้องจัดให้เป็นสัดส่วน 
โดยเฉพาะโดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น ไม่มีน้ําขัง 

ผ่าน ผ่าน 

4. จัดให้มีการป้องกันไม่ให้น้ําหรือของเหลวจากแผงจําหน่ายอาหาร 
ประเภทเนื้อสัตว์ชําแหละไหลลงสู่พ้ืนตลาด 

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

5. แผงจําหน่ายอาหารทําด้วยวัสดุถาวร เรียบ ทําความสะอาดง่ายสูง  
จากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม. และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 

ผ่าน ผ่าน 

6. อาหารปรุงสําเร็จต้องมีการปกปิด ผ่าน ผ่าน 
7. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ สินค้าประเภทอาหาร ต้องสวมผ้ากันเปื้อน
และหมวกหรือเน็ทคลุมผม และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล  และ
ในกรณี ท่ี มีการปรุงประกอบอาหาร  ต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร 

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

8. มีท่ีเก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ ผ่าน ผ่าน 
9. มีการทําความสะอาดตลาดเป็นประจําทุกวันที่เปิดทําการ ผ่าน ไม่ผ่าน 
10. แผงจําหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสารปนเปื้อน 4 ชนิด 

ได้แก่ ฟอร์มาลิน, สารกันรา, สารบอแรกซ์, สารฟอกขาว 
ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

11. จัดให้มีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดใช้อย่างเพียงพอ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
12. จัดให้มีห้องส้วม ท่ีปัสสาวะและอ่างล้างมือที่เพียงพอและถูก 
สุขลักษณะ 

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
 

13. เครื่องมือ เครื่องใช้ และภาชนะอุปกรณ์ ต้องสะอาดและปลอดภัย มี
การล้างทําความสะอาด และจัดเก็บอย่างถูกต้อง 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
 

14. ไม่ใช้แสงหรือวัสดุอ่ืนใดที่ทําให้ผู้บริโภคมองเห็นอาหารต่างจาก 
สภาพท่ีเป็นจริง 

ผ่าน ผ่าน 

15. อาหารสดเฉพาะเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และอาหารทะเลเก็บ
รักษาในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

ผ่าน ผ่าน 

16. ทางเดินในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ผ่าน ผ่าน 
17. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องผ่านการอบรมความรู้ 
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

18. จัดให้มีท่ีล้างทําความสะอาดอาหารและภาชนะในบริเวณแผงจําหน่าย
อาหารสด แผงจําหน่ายอาหารประเภท 

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

20. มีการควบคุมดูแลมิให้เกิดเหตุรําคาญ มลพิษที่เป็นอันตรายหรือการ
ระบาดของโรคติดต่อ 

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ส่วนที่ 3 สถานการณ์อาหารที่ปนเปื้อนในตลาดนัด ในเทศบาลตําบลสุรนารี อําเภอเมือง                      
จังหวัดนครราชสีมา 

 
วิเคราะห์สถานการณ์การปนเปื้อนทางกายภาพ โดยวิธีการสังเกตอาหารที่มีการจําหน่ายในแผงที่อยู่ใน            

ตลาดนัด ก และ ข 
 สถานการณ์การปนเปื้อนทางกายภาพ โดยวิธีการสังเกตอาหารที่มีการจําหน่ายในแผงที่อยู่ในตลาดนัดท้ังสอง

แห่งนี้ มีการจําแนกอาหารที่ตรวจออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
 1. อาหารสด ได้แก่ ผักสด เนื้อหมูสด ปลาหมึกสด ปลาสด ไก่สด ไข่ไก่สด 
 2. อาหารสําเร็จ ได้แก่ แกงปรุงสุก ขนมไทย ขนมเค้ก น้ําอัดลม ลูกชิ้น เครื่องปรุงสําเร็จรูป 
 3. อาหารกึ่งสําเร็จ ได้แก่ ลูกชิ้น หมูยอ เส้นหมี่ แหนม ไส้กรอกอีสาน 
ในการตรวจอาหารทางด้านกายภาพ พบสิ่งแปลกที่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค คือ มีแมลงวันท่ียังบินตอมอาหาร 

ในบางร้านที่จําหน่ายอาหารโดยไม่มีการป้องกันแมลงวัน ในจําพวกอาหารสดและอาหารสําเร็จรูป ซ่ึงแมลงวันเป็น
สาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระร่วงได้  

วิเคราะห์สถานการณ์อาหารปนเปื้อน โดยใช้วิธีเก็บตัวอย่างอาหารที่ได้จําหน่ายในตลาดนัดท้ัง 2 ตลาด                
มาตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาสารปนเปื้อนในอาหาร  ในรูปแบบตารางประกอบอธิบาย ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละของอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน ของตลาดนัด ก 
 
ประเภทสารที่ตรวจ ประเภทอาหาร จํานวนที่ตรวจ จํานวนที่พบ ร้อยละ 
สารฟอร์มาลีน หมึก 3 1 33.33 
สารบอแรกช์ ลูกชิ้น 3 0 0 
 เนื้อหมูสด 2 0 0 
 เนื้อหมูบด 3 0 0 
 หมูยอ 2 0 0 
 แหนม 3 0 0 
 ไส้กรอกอีสาน 2 0 0 
สารฟอกขาว ขนมจีน   1 0 0 
 ถั่วงอก 1 0 0 
สารกันรา หน่อไม้ดอง 3 0 0 
 ผักกาดดอง    4 0 0 
 มะม่วงดอง    2 1 50.00 
สารโพลาร์ น้ํามันทอดซ้ํา 4 3 75.00 
โคลิฟอร์แบคทีเรีย น้ําแข็ง 1 1 100.00 

 
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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 3 จํานวนร้อยละของอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน ของตลาดนัด ข 
 

ประเภทสารที่ตรวจ ประเภทอาหาร จํานวนที่ตรวจ จํานวนที่พบ ร้อยละ 
สารฟอร์มาลีน หมึก 3 1 33.33 
 ปลาทู 1 0 0 
สารบอแรกช์ ลูกชิ้น 3 0 0 
 เนื้อหมูสด 2 0 0 
 เนื้อหมูบด 2 0 0 
 หมูยอ 3 0 0 
 ไส้กรอกอีสาน 3 0 0 
สารฟอกขาว ขนมจีน   1 0 0 
 ถั่วงอก 1 0 0 
สารกันรา หน่อไม้ดอง 3 0 0 
 ผักกาดดอง    4 0 0 
 มะม่วงดอง    2 1 50.00 
 มะขามดอง 1 0 0 
สารโพลาร์ น้ํามันทอดซ้ํา 4 3 75.00 
โคลิฟอร์แบคทีเรีย น้ําแข็ง 1 1 100.00 
 น้ําส้มเกร็ดหิมะ 2 0 0 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า อาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน คือ ตรวจพบสารฟอร์มาลิน 1 ตัวอย่างในปลาหมึก                  

คิดเป็นร้อยละ 100 ตรวจพบสารกันรา 1 ตัวอย่าง จากมะม่วงดอง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตรวจพบสารโพลาร์                 
1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของตลาด 
 ข้อมูลท่ัวไปของตลาดนัด ก และตลาดนัด ข เป็นตลาดนัดท่ีเปิดทําการมาแล้วไม่ต่ํากว่า 3 ปี ซ่ึงตลาดนัด
ท้ัง 2 แห่งนี้ เป็นตลาดนัดท่ีไม่มีการจดทะเบียนหรือไม่มีเลขที่ใบอนุญาต ตลาดนัด ก มีจํานวนร้านค้า/แผงลอย 
ท้ังสิ้น 22 ร้าน และตลาดนัด ข มีจํานวนร้านค้า/แผงลอย ท้ังสิ้น 27 ร้าน ซ่ึงในบ้างวันอาจมาไม่ครบทุกร้านหรือ           
ทุกแผงขาย ซ่ึงตลาดนัดทั้ง 2 แห่งนี้ เปิดทําการสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ตลาดนัด ก เปิดทําการวันอังคาร วันพฤหัสบดี 
และวันเสาร์ ส่วนตลาดนัด ข เปิดทําการวันอาทิตย์ วันพุธ และวันศุกร์  
 2. แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซ้ือ (ตล.2) 
 แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซ้ือ (ตล .2) ตลาดนัดท้ัง 2 แห่ง มีอยู่ 20 ข้อ              
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ผ่าน 10 ข้อ อยู่ในระดับพ้ืนฐาน ผ่าน 15 ข้อ อยู่ในระดับดี และผ่าน 20 ข้อ อยู่ในระดับดี
มาก ซ่ึงจากการประเมินพบว่า ตลาดนัด ก ผ่านการประเมินอยู่ 8 ข้อปรากฏว่าและตลาดนัด ข ผ่านการประเมินอยู่ 
9 ดังนั้นตลาดนัดท้ัง 2 แห่งนี้ไม่ผ่านแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซ้ือ (ตล2) 
 3. ด้านสถานการณ์อาหารปนเปื้อน 
 วิเคราะห์สถานการณ์อาหารปนเปื้อน โดยใช้วิธีเก็บตัวอย่างอาหารที่จําหน่ายในตลาดนัด ท้ัง 2 แห่ง                 
มาตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาสารปนเปื้อนในอาหาร ซ่ึงยังพบการปนเปื้อนอยู่ในอาหาร 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 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

356
 

100 ตรวจพบสารกันรา 1 ตัวอย่าง จากมะม่วงดอง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตรวจพบสารโพลาร์ 1 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
อภิปรายผล 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาสุขาภิบาลอาหารและการปนเปื้อนในอาหารของตลาดนัดใน
เทศบาลตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นที่น่าสนใจท่ีควรนํามาอภิปรายดังนี้ 
 1.ข้อมูลทั่วไปของตลาด 
 ตลาดนัด ก และตลาดนัด ข เป็นตลาดนัดท่ีเปิดทําการสัปดาห์ละ 3 วัน ตลาดนัด ก เปิดทําการทุกวัน
อังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ ส่วนตลาดนัด ข เปิดทําการทุกวันอาทิตย์ วันพุธ และวันศุกร์ ซ่ึงตลาดนัดท้ัง 2 
แห่งนี้เป็นตลาดนัดทีไม่มีการจดทะเบียนหรือไม่มีเลขที่ใบอนุญาต ตลาดนัด ก มีจํานวนร้านค้า/แผงลอย ท้ังสิ้น 22 
ร้าน และตลาดนัด ข มีจํานวนร้านค้า/แผงลอย ท้ังสิ้น 27 ร้าน  
 2.แบบประเมินพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซ้ือ (ตล.2) 
 จากการศึกษาตลาดทั้ง 2 แห่ง พบว่า เป็นตลาดของเอกชนซึ่งไม่มีการจดทะเบียนและไม่มีเลขที่ใบอนุญาต 
ในส่วนผู้จําหน่ายอาหารในตลาดไม่สวมผ้ากันเปื้อนหรือเน็ทคลุมผม ไม่มีห้องสุขาและอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ 
และไม่มีท่ีรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ จากการประเมินตลาดพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตลาดประเภทที่2 ซ่ึงสอดคล้องกับ กรุณา สุขแท้ (2550) ได้ศึกษาสถานการณ์และการดําเนินงานตลาด
ประเภทที่ 2 ในเขตเทศบาล ของพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างตลาดประเภทที่ 2 ในเขต
เทศบาลจํานวน 71 แห่ง พบว่าส่วนใหญ่เป็นตลาดของเอกชน แต่ไม่ได้ขออนุญาตจัดต้ังตลาด คิดเป็นร้อยละ 50.7 
รองลงมาเป็นตลาดของเอกชน และได้ขออนุญาตจัดต้ังตลาดแล้วร้อยละ 31.0 มีเพียงร้อยละ 18.3 เท่านั้นที่เป็น
ตลาดของเทศบาล  ตลาดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เช่าคิดเป็นร้อยละ 66.2 และจําหน่ายเพียงสัปดาห์ ละครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 76.1 จากการประเมินสภาพตลาดพบว่า ตลาดทั้ง 71 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตลาดประเภทที่ 2 โดยข้อ
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมากท่ีสุดคือ การจัดการขยะมูลฝอยของตลาดไม่มีการแยกประเภทขยะ เป็นขยะสดและ
ขยะทั่วไป ซ่ึงมีตลาดท่ีผ่านเกณฑ์ดังกล่าวเพียง 1 แห่งเท่าน้ัน 
 3.  สถานการณ์อาหารปนเปื้อน 
      3.1 การปนเปื้อนทางกายภาพ จากการสังเกตทางกายภาพอาหารที่จําหน่ายในตลาดนัดจําพวกอาหาร
สด เช่น เนื้อหมู ปลา กุ้ง ปลาหมึก ไม่มีภาชนะรองอาหาร มีแมลงมาตอมอาหาร ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค  แต่จากการสังเกตทางกายภาพในอาหารสําเร็จรูป ไม่พบการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมใดๆ เช่น เส้นผม 
ใบไม้ แมลง เนื่องจากในบริเวณแผงลอยจําหน่ายอาหารมีหลังคาปกคลุม อีกท้ังภาชนะที่ใส่อาหารยังมีการ           
นําพลาสติกใสมาคลุมซ่ึงง่ายต่อการเลือกซ้ือของผู้บริโภค    
     3.2 สารฟอร์มาลีน อาหารที่ปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนมักเกิดจากการเติมสาร ฟอร์มาลีนลงไปในอาหาร
ในระหว่าง ขั้นตอนการขนส่งจากแหล่งผลิต เพื่อป้องกันการเน่าเสียหรืออาจเกิดจากผู้จําหน่ายรายย่อยเติมสาร
ฟอร์มาลินลงไปเพื่อต้องการให้อาหารมีสภาพสดใหม่และสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นทั้งนี้อาจเกิดจาก ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในเรื่องพิษภัยของสารฟอร์มาลีนท่ีส่งผลต่อสุขภาพหรืออาจเกิดจากการท่ีผู้ผลิตผู้ขนส่งและ            
ผู้จําหน่ายไม่มีจิตสํานึกท่ีดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคมุ่งหวังเพียงรายได้เท่านั้น จากการนําอาหารมาทดสอบ พบการ
ปนเปื้อนของสารฟอร์มาลีนในตัวอย่างอาหารที่นํามาทดสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับ วิลาสินี ดีปัญญา (2550) ได้ศึกษา
การหาปริมาณฟอร์มาลินในอาหารสดในตลาด เขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงพบการปนเปื้อนฟอร์มาลินใน
อาหารสด 6 ชนิด ได้แก่ ปลาหมึกสด ปลาหมึกกรอบ แมงกะพรุน เนื้อปลาสด กุ้งสด และผ้าข้ีริ้ว 
         3.3 สารบอแรกซ์ ปัญหาอาหารปนเปื้อนสารบอแรกซ์ท่ีมีสาเหตุของการปนเปื้อนเกิดข้ึนได้ท้ังจาก
ขั้นตอนการผลิตอาหารจําพวกเนื้อสัตว์แปรรูป เช่นลูกชิ้น หมูยอไส้กรอกหมูบดและอาจเกิดข้ึนได้ในขั้นตอนการ
จําหน่ายท่ีผู้ขายเติมลงไปเพื่อถนอมอาหารเช่นนํามาทาเน้ือหมูสด เพื่อรักษาสภาพให้ดูสดใหม่ จากการนําอาหารมา
ทดสอบ ไม่พบการปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในกลุ่มตัวอย่างอาหารที่นํามาทดสอบ เนื่องจากมีการประกาศควบคุมการ
นําสารบอแรกซ์มาใช้ในอาหารอย่างเข้มงวด อีกท้ังควบคุมในส่วนของการจําหน่ายสารบอแรกซ์และควบคุมฉลาก 
เพื่อให้ผู้ผลิตอาหารได้รับรู้ว่าสารบอแรกซ์เป็นสารที่ห้ามนํามาใช้ในอาหาร ซ่ึงสอดคล้องกับ สมร นุ่มผ่อง (2549)             
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ได้ศึกษาสถานการณ์อาหารปนเปื้อนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเพื่อจําหน่ายของ
ผู้ขาย ในตลาดสด เขตเทศบาลตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบการปนเปื้อนสารบอแรกซ์               
ในอาหาร 
        3.4 สารฟอกขาว ปัญหาที่พบว่าผู้ขายบางส่วนนิยมนําสารฟอกขาวมาใช้ในอาหารเพื่อให้อาหารดูน่า
รับประทานโดยเฉพาะอาหารประเภทหน่อไม้ดอง ผักดอง ขิงห่ันฝอย จากการนําอาหารมาทดสอบ ไม่พบการ
ปนเปื้อนสารฟอกขาวในกลุ่มตัวอย่างอาหารที่นํามาทดสอบ เนื่องจากมีการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ ทําให้ผู้ซ้ือไม่เลือก
ซ้ือหน่อไม้ดองหรือผักอื่นๆ ท่ีมีลักษณะขาวผิดปกติ ซ่ึงอีกทั้งในปัจจุบันมีการผลิตอาหารโดยคนในชุมชนออกมา
จําหน่ายเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ สมร นุ่มผ่อง (2549) ได้ศึกษาสถานการณ์อาหารปนเปื้อนและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เลือกซ้ืออาหารที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเพื่อจําหน่ายของผู้ขาย ในตลาดสด เขตเทศบาลตําบลแชะ อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงไม่พบการปนสารฟอกขาวในอาหาร เนื่องจากมีการรณรงค์ให้ความรู้ในการเลือกซ้ือพร้อมทั้ง
ให้คําแนะนาํ 
               3.5 สารกันรา สาเหตุของการปนเปื้อนสารกันราพบว่าเกิดจากการที่ผู้ขายเติมสารกันราลงในอาหาร
หรือเกิดจากแหล่งผลิต ซ่ึงจากการดําเนินงานพบว่าปัญหาการปนเปื้อนสารกันราส่วนใหญ่เกิดมาจากแหล่งผลิตแล้ว
ส่งมาจําหน่ายในตลาดสดแห่งใหญ่ๆ จากการนําตัวอย่างอาหารมาทดสอบ พบว่ามีการปนเปื้อนของสารกันราใน
มะม่วงดอง อาจเกิดจากการที่ผู้จําหน่ายขาดความรู้และความเข้าใจในอันตรายของสารกันราซ่ึงส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค ซ่ึงสอดคล้องกับ รพีพร สมใจ (2555) ได้ศึกษาสารกันราห้ามใช้ในผลไม้ดองท่ีจําหน่ายในอําเภอ          
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พบว่ามีการปนเปื้อนสารกันราห้ามใช้ใน องุ่นดอง มะยมดอง และกระท้อนดอง 
               3.6 สารโพลาร์ สาเหตุของการปนเปื้อนสารโพลาร์เกิดจากการท่ีผู้ขายนํานํ้ามันที่ใช้แล้ว นํากลับมาใช้ซํ้า 
ท้ังนี้อาจเกิดจากผู้จําหน่ายรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในเรื่องพิษภัยของสารโพลาร์ท่ีส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซ่ึงมุ่งหวังแต่
เพียงรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตอาหาร ซ่ึงจากการนําน้ํามันมาทดสอบพบว่ามีปริมาณการปนเปื้อนสารโพ
ลาร์เกินมาตรฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับ นัทพงศ์ จันทมาศ (2554) ได้ศึกษาระยะเวลาของการใช้น้ํามันทอดซ้ําทอดไก่ต่อ
การเกิดสารโพลาร์ พบปริมาณสารโพลาร์ในน้ํามันทอดซํ้าในการทดสอบครั้งที่13 
      3.7 โคลิฟอร์ม สาเหตุของการปนเปื้อนโคลิฟอร์มอาจเกิดจากข้ันตอนการผลิตหรือผู้จําหน่ายละเลย
การทําความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจําหน่าย อาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มได้ จากการนําตัวอย่าง
น้ําและน้ําแข็งมาทดสอบ พบว่ามีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มในน้ําแข็ง ซ่ึงสอดคล้องกับ ราตรี ลีละวงค์เทวัญและคณะ 
(2548) ได้ศึกษา การตรวจหา แบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ําด่ืมสาธารณะจากโรงอาหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2548 พบการปนเปื้อนแบคทีเรียโคลิฟอร์มในน้ําด่ืม ซ่ึงอาจ
เกิดจากคุณภาพของเครื่องกรองน้ําหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีต้องได้รับการซ่อมบํารุง 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
    1.1 ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารเพื่อจําหน่าย เพื่อให้มีข้อมูล
เพียงพอในการสรุปผลการวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเพื่อจําหน่ายของผู้ขายใน
ภาพรวม 
    1.2 ศึกษากลวิธีการพัฒนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการรวมพลังในการต่อรองกับ
ผู้ประกอบการในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกสู่ท้องตลาด 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การออกแบบและสร้างเครื่องเกบ็ใบไม้พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 
The Design and Construction of Keep  leaves a small tractor 

ไกรสร  รวยป้อม, บุญฤทธิ์ บัวระบัต,ิ ชาญณรงค์ ชูสุย  
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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 

บทคัดย่อ 
 

 การออกแบบและสร้างเคร่ืองเก็บใบไม้พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบ
ความสามารถของเครื่องเก็บใบไม้ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กตัวเครื่อง ตัวเคร่ือง มีขนาดความกว้าง 1,312 มิลลิเมตร  
ความยาว 1,740 มิลลิเมตร  และมีความสูง 450 มิลลิเมตร  การทํางานของเครื่องโดยใช้กําลังจากเพลาอํานวยกําลังของรถ
แทรกเตอร์ ส่งกําลังไปยังชุดกระปุกเกียร์ทดรอบ โดยมีคลัตช์ ทําหน้าที่ตัดต่อกําลังระหว่างเพลาอํานวยกําลังของรถแทรกเตอร์
กับชุดกระปุกเกียร์ทดรอบ ซ่ึงมีอัตราทด 1:2 ส่งกําลังต่อไปยังชุดใบแปรงปัด โดยชุดใบแปรงปัดมีลักษณะเป็นทรงกระบอก 
โดยใช้แผ่นยางเป็นใบปัด ใช้สายพานลิ่มส่งกําลังจากกระปุกเกียร์ทดรอบ ไปยังชุดใบแปรงปัด มีช่องสําหรับใส่ใบไม้อยู่ทางด้าน
หลังของแปรงปัด และมีช่องสําหรับเปิดทิ้งใบไม้อยู่บริเวณด้านล่างของตัวเครื่อง การทดสอบความสามารถการทํางานของเครื่อง
เก็บใบไม้ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก  โดยกําหนดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 1,700 รอบต่อนาที และกําหนด
ความเร็วรอบของเพลาอํานวยกําลัง  540 รอบต่อนาที โดยใช้เกียร์ LOW 4 และ เกียร์ HIGH 1ในการทดสอบ ขนาดของพื้นที่
ที่ใช้ในการทดสอบ ความกว้าง 5 เมตร ความยาว 10 เมตร เท่ากับ 50 ตารางเมตร  ความกว้างที่สามารถเก็บได้ กว้าง 1,100 
มิลลิเมตร  ผลการทดสอบ การเก็บใบไม้โดยใช้เกียร์ LOW 4 ใช้เวลาในการเก็บเฉล่ีย 114 วินาที ปริมาณใบไม้ที่สามารถเก็บ
ได้คิดเป็นร้อยละ 56.6 ของปริมาณใบไม้ทั้งหมด การเก็บใบไม้โดยใช้เกียร์ HIGH 1 ใช้เวลาในการเก็บเฉล่ีย 43 วินาที ปริมาณ
ใบไม้ที่สามารถเก็บได้คิดเป็นร้อยละ 66.6 ของปริมาณใบไม้ทั้งหมด 
คําสําคัญ  : แทรกเตอร์, พ่วงท้าย, เก็บใบไม้ 

 
Abstract 

 
The design and construction of Keep leaves a  small tractor. Objective to construct and test the 

ability of collecting machine of small tractor leaves on the machine. The machine has the width, 1 312 
mm. 1 740 mm, length and height 450 mm. Run by the shaft of tractor, director of Transmission gearbox 
to carry around the clutch acts between the shaft power are editing director of tractor with a series of 
gearbox test cycle. The rate of test 1: 2 sent troops to set brush to wipe. The series leaves brush a 
cylinder using the rubber sheet is a leaf to wipe. Wedge belt transmission from the gearbox reducer 
round to set brush to wipe. A channel for put leaves on the back of the brush. And a channel for open 
leave leaves area at the bottom of the machine. Test the work of collecting machine for small tractor, 
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 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

360

บทนํา 
บนถนนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือให้เกิดความสวยงามและให้ร่มเงา โดยส่ิงที่นําไปใช้ในการปรับปรุงทิวทัศน์จะเป็น

ประเภทต้นไม้ เมื่อใบไม้แห้งก็จะเกิดการล่วงหล่นลงบนพื้นถนน  ทําให้เกิดปัญหาถนนสกปรกเมื่อใบไม้เกิดการสะสมกันมากๆ
ข้ึน ก็จะทําให้เกิดปัญหาในการสัญจรทางถนน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางได้  ยิ่งปล่อยไว้นาน
หรือการจัดการกับปริมาณของใบไม้ที่กระจายอยู่บนถนนไม่เพียงพอ ก็จะทําให้ใบ้ไม้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ และเป็นปัญหา
ใหญ่ในการจัดการ การที่จะใช้แรงงานคนก็จะต้องใช้เวลาในการเก็บเป็นเวลานานและต้องใช้คนเป็นจํานวนมากและยังมีความ
เสี่ยงในขณะปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดในขณะปฏิบัติงานบนถนน การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการกําจัดเศษใบไม้
บนถนนเป็นอีกแนวทางนึง ที่สามารถลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  

จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเคร่ืองมือเพื่อเข้ามาช่วยปัญหาดังกล่าว ที่จะสามารถเก็บใบ้ไม้แห้งได้ปริมาณที่มากกว่างานคน 
และใช้เวลาในการเก็บน้อย เพื่ออํานวยความสะดวกทั้งลดจํานวนแรงงาน ลดระยะเวลาในการเก็บและลดอัตราเส่ียงในการ
เกิดอุบัติเหตุ   
 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อออกแบบสรา้งและทดสอบความสามารถของเครื่องเก็บใบไม้ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 

 
อุปกรณ์และวธิีการดําเนนิการศึกษา 

ในการทดสอบครั้งนี้ได้แบ่งข้ันตอนการดําเนินการไว้  2   ข้ันตอน คือ การสร้างตัวเครื่องเก็บใบไม้ต่อพ่วงท้ายรถ
แทรกเตอร์ขนาดเล็ก และการทดสอบเพื่อหาความสามารถของเครื่อง 
 
1. วิธีการสร้างเครื่องเก็บใบไม้ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กมีส่วนประกอบดังนี้ 
     1.1 สร้างโครงเครื่องเก็บใบไม้ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก  เพื่อใช้ในการยึดและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้างที่ใช้
เหล็กกล่องขนาด 1 น้ิว × 1 น้ิว × 0.08 น้ิว และใช้เหล็กฉากขนาด 1.5 นิ้ว × 1.5 น้ิว × 0.17  น้ิว ในส่วนที่รองรับเพลาเพื่อ
รองรับการติดตั้งแบริ่งและอุปกรณ์ต่างๆ 
 

 
 

ภาพที่ 1  โครงสร้างเครื่อง 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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     1.2  สร้างชุดใบปัด  
         ออกแบบให้ใบปัดมีลักษณะเป็นแนวตรงและขนานไปในทศิทางแนวเดียวกับเพลา   ใช้เพลาขนาด 1 นิ้ว ทําเป็นชุดใบ
ปัดโดยมีจํานวนใบปัดมีจํานวน  4  ใบ ใช้สําหรับปัดเศษใบไม้เข้าสู่ถังเก็บ 
 

 
 

ภาพที่ 2  ชุดยึดใบปดั 
 

     1.3 ออกแบบสร้างชุดถ่ายทอดกําลัง โดยรับกําลังจากเพลาอํานวยกําลังและส่งต่อไปยังชุดเกียร์ทดรอบเพื่อส่งกําลังไปยัง 
อุปกรณ์ต่างๆ ทาํให้เครื่องสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามตําแหน่ง และลําดับการทํางานของเครื่อง 

 
 

                        
 

ภาพที่ 3  ชุดถ่ายทอดกําลัง 
 
 
     1.4 การทํางานของเครื่องเก็บใบไม้ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเริ่ม (1) เฟืองทดรอบรับกําลังจากเพลาอํานวยกําลัง
ที่ส่งมาจากรถแทรกเตอร์  (2)  พูเล่ย์ทําหน้าที่ถ่ายทอดกําลังไปยังชุดใบปัด (3) หมุนลักษณะตามเข็มนาฬิกาเพ่ือกวาดและรวบรวม
วัสดุเข้าไปเก็บในช่องทางเข้า (4) และส่งวัสดุไปยังถังเก็บ  (5)  ผ่านเหล็กก้ันที่ทําหน้าที่กันวัสดุย้อนออกจากถังเก็บ  ในการทํางาน
ขณะเดียวกันก็เกิดแรงลมจากการหมุนของแปลงด้วยเพ่ือช่วยให้วัสดุเกิดการเคลื่อนที่ โดยแรงลมจะระบายออกผ่าน        
ช่องระบาย (6) ตะแกรงช่องเก็บทางด้านในของตัวเครื่อง  
 

 

ชุดเฟองทดรอบ 
อัตราทด 1:2 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 4  หลักการทํางานของเครื่อง 
 

    
2. วิธีการทดสอบการทํางานของเครื่องเก็บใบไม้ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 
       2.1.กําหนดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 1,700 รอบต่อนาที ซ่ึงเป็นความเร็วที่เพลาอํานวยกําลังมีแรงบิดสูงสุด               
(ตามคู่มือรถแทรกเตอร์) 
 
 

 
 

 ภาพที่ 5  การทดสอบการทํางานของเกียร์  LOW 4 และ  HIGH 1 
 

       2.2  ใช้ความเร็วรอบของเพลาอํานวยกําลัง (PTO)  540  รอบต่อนาท ี
       2.3. ใช้เกียร์ LOW 4 และ  HIGH 1 ในการทดสอบและ ทําการทดสอบทีต่ําแหน่งเกียร์ทั้ง 2 ตําแหน่งๆละ 5 คร้ัง 
       2.4. กําหนดและเตรียมขนาดของพื้นทีท่ี่ใช้ในการทดสอบ กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร เท่ากับ 50 ตารางเมตร โดยการ
โรยเศษใบไม้และเศษวัสดุให้เตม็พ้ืนที่ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ภาพที่ 6  พื้นที่ที่ใช้ในการทดสอบ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7  การทดสอบการทํางานของเครื่อง 
     2.5   นําเครื่องมือตดิตั้งกับตวัรถแทรกเตอร์และทําการ ทดสอบโดยการวิ่งเก็บเศษใบไม้ในพื้นทีท่ี่กําหนดไว้ บันทึกค่าการ
ทดสอบ โดยบันทึกค่า เวลาที่ใช้ในการทํางาน และลักษณะของพื้นที่ที่เก็บว่าเก็บได้หมดหรือไม ่
 
 

 
 
   
  
 
 
    

 
 
 

ภาพที่ 8  ความเร็วรอบที่วัดได้จากทางปฏิบัต ิ

(1) 

(3) 

(2) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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3. นําผลที่ได้จากการทดสอบทั้ง 2 แบบมาเปรียบเทียบ 
      3.1 ค่าความเร็วรอบที่วัดไดจ้ากทางปฏิบัต ิ
   (1) ความเร็วรอบเพลาอํานวยกําลัง  
                  =  366 รอบต่อนาท ี       
     (2) ความเร็วรอบชดกระปุกเกียร์ทด  
                 = 732  รอบต่อนาท ี
 (3) ความเร็วรอบของชุดใบปดั  
                = 878 รอบต่อนาท ี
3.2  ค่าที่คํานวณได้จากทางทฤษฎี 
          ความเรว็รอบเพลาอํานวยกําลัง  540  รอบต่อนาท ี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อขับ  6  น้ิว  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ของล้อตาม  5  นิ้ว              
จากสูตร 
           D 1   =  เส้นผ่านศูนย์กลางล้อขับ 
               D 2 =   เส้นผ่านศูนย์กลางล้อตาม 
                I  =  อัตราทด 
N 1  =  ความเร็วรอบของล้อขับ (เฟืองขับ) 
N 2 =  ความเร็วรอบของล้อตาม(เฟืองตาม) 

    สรุป I   =   
2

1

N
N   =   

1

2

D
D        

 
     อัตราทดรอบของชุดกระปุกเกียร์ทดรอบ       
                                                    =  1 : 2 
     ดังนั้น ความเร็วรอบชุดกระปุกเกียร์ทด                        
                  540 x 2  =  1,080  รอบต่อนาท ี
                                   I =   1,296  รอบต่อนาท ี 
                       ความเร็วรอบ แปรง = 1,296 รอบต่อนาท ี
    

สรุปการคํานวณเพื่อเปรียบเทียบค่าที่คํานวณได้จากทางทฤษฎีกับค่าความเร็วรอบที่วัดได้จากการปฏิบัติงานจริง  
เนื่องจากการทํางานจริงของเครื่องจะเกิดความฝืดหรือแรงเสียดทานภายในอุปกรณ์ต่างๆ ของตัวเคร่ืองไม่ว่าจะเป็นระบบส่ง
กําลังต่างๆ การล่ืนไถลของสายพาน ทําให้ค่าที่ได้สามารถบอกถึงความเร็วรอบที่สูญเสียไปในระบบของการทํางานของเครื่อง  
ดังนั้นค่าที่คํานวณได้จากทางทฤษฎีจึงมีค่ามากกว่าค่าความเร็วรอบที่วัดได้จากทางปฏิบัติ 
  
ผลการวิจัย 
      จากการศึกษาพบว่า ในการทดสอบเก็บใบไม้โดยใช้เกียร์ LOW 4  มีเศษใบไม้เหลืออยู่เล็กน้อย  ใช้เวลาในการเก็บ
มากกว่า เพราะว่า  ความเร็วในการเคลื่อนที่ในการวิ่งเก็บช้ากว่า  จึงเก็บได้ละเอียดกว่าเหมาะสําหรับพ้ืนที่ที่มีอุปสรรค               
ส่วนเกียร์ HIGH 1 จากการเก็บมีใบไม้เหลืออยู่ปานกลาง  ใช้เวลาน้อยกว่าเพราะว่า  ความเร็วในการเคล่ือนที่วิ่งของรถ
แทรกเตอร์เร็วกว่า   แต่การเก็บจะเก็บไม่ละเอียดเหมาะ  สําหรับพ้ืนที่ที่มีความสะดวกในการวิ่งไม่มีอุปสรรคหรือส่ิงกีดขวาง
ในการทํางาน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 9  กราฟเปรียบเทียบระยะเวลาที่ได้จากการทดสอบ 
 

  
สรุปผลและอภิปรายผล   
 สรุปผล 
 การทดสอบเก็บใบไม้โดยใช้เกียร์ LOW 4 โดยกําหนดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 1,700 รอบต่อนาที และกําหนด
ความเร็วรอบของเพลาอํานวยกําลัง 540 รอบต่อนาที ขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการทดสอบความกว้าง 5 เมตร ความยาว  10  เมตร 
เท่ากับ 50 ตารางเมตร  ใช้เวลาในการเก็บเฉล่ีย 114 วินาที ลักษณะในการเก็บมีใบไม้เหลืออยู่เล็กน้อย ปริมาณใบไม้ที่สามารถ
เก็บได้คิดเป็นร้อยละ 56.6 ของปริมาณใบไม้ทั้งหมด เก็บใบไม้โดยใช้เกียร์ HIGH 1 โดยกําหนดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 
1,700 รอบต่อนาที และกําหนดความเร็วรอบของเพลาอํานวยกําลัง 540 รอบต่อนาที ขนาดของพ้ืนที่ที่ใช้ในการทดสอบ ความกว้าง 
5 เมตรความยาว10 เมตรเท่ากับ 50 ตารางเมตร ใช้เวลาในการเก็บเฉล่ีย 43 วินาที ลักษณะในการเก็บมีใบไม้เหลืออยู่ปาน
กลางปริมาณใบไม้ที่สามารถเก็บได้คิดเป็นร้อยละ 66.6 ของปริมาณใบไม้ทั้งหมด 
 
 อภิปรายผล  
 จากการทดสอบเครื่องเก็บใบไม้ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กในกรณีที่ 1 โดยใช้เกียร์ LOW 4 จะใช้ระยะ 
เวลาในการเก็บใบไม้เฉลี่ย 114 วินาที โดยจะมีใบไม้เหลืออยู่เล็กน้อยในพื้นที่   

จากการทดสอบเคร่ืองเก็บใบไม้ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ในกรณีที่ 2 โดยใช้เกียร์ HIGH  1 จะใช้ระยะเวลาใน
การเก็บใบไม้เฉล่ีย 43 วินาที  โดยจะมีใบไม้เหลืออยู่ปานกลางในพื้นที่ 
      จากผลการทดสอบเคร่ืองเก็บใบไม้ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก  สามารถที่จะทํางานเก็บใบไม้ได้จริง และไม่
เกิดเสียงดังขณะทํางาน  แต่ส่ิงที่ควรปรับปรุงขณะที่เครื่องเก็บใบไม้ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก  ทํางานจะเกิดฝุ่น
บริเวณด้านหลังของเครื่องและควรเปลี่ยนล้อด้านหลังเครื่องจากล้อเหล็กเป็นแบบล้อยางเพื่อไม่ทําให้เกิดรอยบนผิวถนน             
ใช้เกียร์ LOW 4 ซึ่งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่มีอุปสรรค์ในการทํางาน และใช้เกียร์ HIGH 1 ซึ่งเหมาะกับสภาพพื้นที่ราบเรียบ
และมีพ้ืนที่ทํางานจํานวนมาก 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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การศึกษาผลของกกกลม และพุทธรกัษาในการบาํบัดน้าํเสีย  
กรณีศึกษาน้ําเสียจากร้านหมูกระทะในพื้นที่อําเภอบางคล้า จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

A Study on the Results of Cyperus corymbosus Rottd.  
and Canna indica L. for Water Treatment  

A Case Study : Wastewater from the Barbeque Restaurants in  
Bangkla District, Chachoengsao Province 

ณัฐพร  สนเผือก , วรพจน์  ทําเนียบ , สุรีย์พร  ธรรมิกพงษ์ , วิรัญญา  ดวงมาลย์ , กชกร นพวรรณ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพน้ําเสียจากร้านหมูกระทะภายหลังการบําบัดน้ําเสีย
ทางด้านกายภาพ และ 2) ศึกษาผลการบําบัดน้ําเสียทางด้านชีวภาพของกกกลม และพุทธรักษา โดยนําน้ําเสียจากร้าน
หมูกระทะมาทําการดักเศษอาหารและไขมัน นําไปกรองผ่านชั้นหิน ถ่าน ทราย และผ้าขาวบาง จากนั้นวิเคราะห์คุณภาพ
น้ําเสียทั้งก่อน และภายหลังการบําบัดน้ําเสียด้วยกระบวนการทางด้านชีวภาพ โดยการปลูกกกกลม และพุทธรักษา ชนิด
ละ 10 ต้น ในน้ําเสียจากร้านหมูกระทะ เป็นระยะเวลา 30 และ 60 วัน เปรียบเทียบผลการบําบัดน้ําเสียของพืชทั้ง
สองชนิดกับชุดควบคุม โดยตรวจวัดการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ น้ําหนักต้น ความสูงต้น ความยากราก และความกว้างใบ 
พร้อมทั้งการวิเคราะห์คุณภาพน้ําทั้งก่อนและหลังการบําบัด โดยพารามิเตอร์ท่ีใช้วิเคราะห์คุณภาพน้ํา ได้แก่ ความเป็นกรด
เป็นด่าง (pH) ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (TDS) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) ปริมาณความต้องการออกซิเจน
ทางชีวภาพ (BOD) และปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)  

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพน้ําเสียจากร้านหมูกระทะภายหลังการบําบัดทางด้านกายภาพด้วยการกรอง ส่งผล
ให้คุณภาพน้ําดีขึ้น โดยน้ําเสียมีค่า TDS และ ค่า Oil & Grease ลดลงร้อยละ 79.26 และ 42.61 ตามลําดับ ในขณะที่
ค่า DO ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ภายหลังการบําบัดน้ําเสียทางด้านชีวภาพด้วยกกกลม และพุทธรักษาในช่วงระยะเวลา
บําบัด 30 วัน พบว่า น้ําท่ีได้ภายหลังการบําบัดมีค่า TDS ลดลงร้อยละ 2.06 และ 70.58 ตามลําดับ ค่า Oil & Grease 
ลดลงร้อยละ 30.17 และ 34.47 ตามลําดับ และค่า BOD ลดลงร้อยละ 46.00 และ 63.23 ตามลําดับ โดยพืชทั้ง
สองชนิดมีการเจริญเติบโตท่ีดีขึ้น ต้นกกกลมมีค่าน้ําหนักต้น ความสูงต้น ความยาวราก และความกว้างใบสูงสุด เท่ากับ 
12.33 กรัม 105.5 เซนติเมตร 12.83 เซนติเมตร และ 3.33 เซนติเมตร ตามลําดับ ในขณะที่ต้นพุทธรักษามีค่าน้ําหนัก
ต้น ความสูงต้น ความยาวราก และความกว้างใบสูงสุด เท่ากับ 458 กรัม 87.3 เซนติเมตร 36.3 เซนติเมตร และ 12.96 
เซนติเมตร ตามลําดับ และภายหลังการบําบัดทางด้านชีวภาพช่วงระยะเวลาบําบัด 60 วัน พบว่า น้ํามีค่า BOD และ    
ค่า Oil & Grease เพิ่มข้ึน อีกท้ังพืชทั้งสองชนิดมีการเจริญเติบโตที่ช้าลง ดังนั้นระยะเวลาการบําบัดน้ําเสียทางด้าน
ชีวภาพด้วยพืชนาน 30 วัน มีความเหมาะสมมากกว่าระยะเวลา 60 วัน โดยต้นพุทธรักษามีการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึน         
มีความทนทาน และเหมาะสมสําหรับนํามาใช้บําบัดนํ้าเสียได้ดีกว่าต้นกกกลม 
คําสําคัญ:น้ําเสยีจากร้านหมูกระทะ, การบําบัดนํ้าเสีย, พืชบําบัด 
 

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 
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          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................
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วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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days. The effect of phytoremdiation from the two species by such as weight, height, roots length and 
wide leaves were compared. The water quality was analysed before and after remediation includes 
parameter pH Value (pH), Total Dissolved Solid (TDS), Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen 
Demand (BOD) and Oil & Grease. 
 The results of study found that the water quality from the barbeque restaurants was better 
after physical treatments with filter, The TDS and Oil & Grease were 79.26 and 42.61 percent 
decreased, respectively while DO  was not varied. The water quality after biological treatments by 
using Cyperus corymbosus Rottd. and Canna indica L. during treatment for 30 days found that the 
TDS were 2.06 and 70.58 percent decreased, respectively, Oil & Grease were 30.17 and 34.47 percent 
decreased, respectively and BOD were 46.00 and 63.23 percent increased, respectively. The two plant 
species was growing better, the maximum of weight, height, roots length and wide leaves of Cyperus 
corymbosus Rottd. were 12.33 g 105.5 cm 12.83 cm and 3.33 cm, respectively, while  
Canna indica L. were 458 g 87.3 cm 36.3 cm and 12.96 cm, respectively. The water quality after 
biological treatments during treatment for 60 days found that BOD and Oil & Grease were increased 
and the two plants species was growing slowly. Thus, the period of biological treatments with the 
two plant species during 30 days were suitable more than 60 days. The Canna indica L. was 
increased growth, more tolerance and suitable for wastewater treatment better than the Cyperus 
corymbosus Rottd. 
Keywords : Wastewater from Barbeque Restaurant, Wastewater Treatment, Phytoremediation 

บทนํา 
ปัจจุบันในจังหวัดฉะเชิงเทรามีสถานประกอบกิจการร้านหมูกระทะจํานวนเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากเป็นที่นิยมของ

ประชาชนในพื้นที่ มีการใช้น้ําปริมาณมากในการประกอบการธุรกิจร้านหมูกระทะ เช่น การทําความสะอาดภาชนะ 
เครื่องมือ อุปกรณ์สําหรับการปรุง และประกอบอาหาร จึงเป็นผลทําให้น้ําที่ใช้แล้วมีการปนเปื้อนของเศษอาหาร และไขมัน
ค่อนข้างสูง น้ําท่ีมีการปนเปื้อนเหล่านี้มีปริมาณมากและยังไม่มีการบําบัดคุณภาพน้ําให้ดีขึ ้นก่อนถูกปล่อยลงสู่ท่อ
ระบายน้ําสาธารณะ ส่งผลให้น้ําเน่าเสีย ปนเปื้อนเชื้อโรค และส่งกลิ่นเหม็นเพิ่มมากขึ้น หากไม่มีการจัดการน้ําทิ้งที่
ดี อีกทั้งไม่มีการบําบัดน้ําเสียเพื่อลดการปนเปื้อนของน้ําท้ิงก่อนระบายลงท่อระบายน้ําสาธารณะ อาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ํา และสิ่งแวดล้อมได้ เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต รวมทั้งสุขภาพและอนามัยของประชาชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณนั้นและบริเวณใกล้เคียง โดยปัญหาที่สําคัญที่ทําให้น้ําเสียมีปริมาณมากเกิดข้ึนจากผู้ประกอบการไม่มีความรู้ใน
เรื่องของการจัดการน้ําท่ีดี ไม่มีการบําบัดน้ําเสียเพื่อลดปริมาณการปนเปื้อนก่อนที่จะปล่อยน้ําทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ํา
สาธารณะ ดังนั้นรูปแบบการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําเสีย
ได้ ท้ังนี้การบําบัดน้ําเสีย สามารถดําเนินการได้หลากหลายวิธี ท้ังวิธีการทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
 การบําบัดน้ําเสียโดยการใช้พืชบําบัดนั้น เป็นการบําบัดน้ําเสียทางด้านชีวภาพที่น่าสนใจจนได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากในการนํามาประยุกต์ใช้บําบัดน้ําเสียในชุมชน ครัวเรือน และร้านอาหาร ซ่ึงการบําบัดน้ําเสียโดยใช้พืชแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ระบบพืชกรองน้ําเสีย และระบบพืชบําบัดนํ้าเสียโดยใช้พืชน้ํา โดยระบบพืชกรองน้ําเสีย หมายถึง 
ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใช้พืชในการกรองหรือฟอกน้ําให้สะอาดขึ้น อันเป็นผลมาจากพืชจะดูดซับธาตุอาหารที่มีอยู่ในน้ํา
เสียนําไปใช้ในการเจริญเติบโต โดยการทําแปลงหรือบ่อเพื่อกักเก็บน้ําเสีย วิธีการนี้นิยมใช้พืชประเภท ธูปฤาษี กกกลม 
และหญ้าอินโดนีเซีย ส่วนระบบบําบัดน้ําเสียโดยใช้พืชน้ําเป็นระบบบําบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ โดยอาศัยพืช จุลินทรีย์ 
และดินเป็นตัวบําบัด มีกลไกในการบําบัดน้ําเสีย เพื่อลดปริมาณบีโอดี สารอินทรีย์ท่ีตกตะกอนได้จะจมตัวลงสู่ก้นบ่อ      
เกิดการย่อยสลายแล้วซึมลงดิน ส่วนสารละลายอินทรีย์ถูกกําจัดโดยจุลินทรีย์ ท้ังที่เกาะติดอยู่กับพืชน้ํา และแขวนลอยอยู่ใน
น้ํา และพืชน้ําท่ีใช้ในการบําบัดจะใช้พืชพ้ืนเมือง หรือพืชที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อช่วยบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําเสียท่ีผ่านการ
บําบัดแล้วจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยระบบการบําบัดรูปแบบนี้มีการดูแลรักษาท่ีง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อย จึงเป็นท่ีนิยม
และได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ซ่ึงพืชน้ําที่นํามาประยุกต์ใช้ในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพควรเป็นพืชที่
ทนทาน เจริญเติบโตเร็ว ดูแลรักษาง่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงพุทธรักษา กกกลม ธูปฤาษี ตาลปัตรฤาษี และผักตบชวา                        
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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รายงานสืบเนื่องจาก
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ซ่ึงพืชเหล่าน้ี มีผลการวิจัยว่าสามารถนํามาใช้ในการบําบัดน้ําเสียชุมชนในรูปแบบบึงประดิษฐ์ได้ดี (ศศิธร,2538;                    
สนธิเดช, 2547 ; ฉัตรชัย และคณะ, 2554)  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการบําบัดน้ําท้ิงจากร้านหมูกระทะ ซ่ึงเป็นน้ําท้ิงการปนเปื้อนของน้ํามันและ
ไขมัน และสารอินทรีย์ในปริมาณสูง โดยสนใจศึกษาวิธีการบําบัดน้ําเสียทางกายภาพขั้นต้น ด้วยวิธีการดักเศษอาหาร 
และเศษไขมันด้วยการกรองผ่านชั้นหิน ถ่าน ทราย และผ้าขาวบาง ศึกษาคุณภาพน้ําท่ีได้ภายหลังการบําบัดทาง
กายภาพ แล้วจึงนําน้ําดังกล่าวไปบําบัดโดยวิธีการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพด้วยพืชเป็นการบําบัดข้ันสุดท้าย ซ่ึงจะเป็น
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียของต้นกกกลม และต้นพุทธรักษา โดยพิจารณาจากลักษณะการ
เจริญเติบโตของพืช และคุณภาพน้ําท่ีได้ภายหลังการบําบัดทางชีวภาพด้วยพืชทั้ง 2ชนิด ท่ีระยะเวลา 30 วัน และ 60 วัน       

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาคุณภาพน้ําเสียจากร้านหมูกระทะจากการบําบัดนํ้าเสียทางด้านกายภาพ และเพื่อศึกษาผลการบําบัด

น้ําเสียทางด้านชีวภาพของกกกลมและพุทธรักษา 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
1. น้ําเสียที่ใช้ในการวิจัย  

น้ําเสียท่ีใช้ในการวิจัย คือ น้ําใช้แล้วจากร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ซ่ึงร้านหมูกระทะดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร ซ่ึงจัดเป็นอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและ 
บางขนาด 

2. การบําบัดน้ําเสียขั้นต้นด้วยวิธีทางด้านกายภาพ โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
         ขั้นตอนแรก คือ การใช้ถังดักไขมันที่ทําจากถังพลาสติกมาดักเศษอาหาร และไขมัน โดยใช้ตะแกรงและถังดัก
ไขมันที่อยู่ในน้ําเสียจากร้านหมูกระทะ ขั้นตอนที่สอง คือ การกรองน้ําเสียจากร้านหมูกระทะที่ผ่านการดักเศษอาหาร 
และไขมันในขั้นตอนแรกมาแล้ว โดยชั้นกรองจะประกอบด้วย หินหยาบ หินละเอียด ถ่านทุบละเอียด ทรายหยาบ ทราย
ละเอียด และผ้าขาวบาง ด้วยกลไกการปล่อยน้ําแบบค่อยๆ ปล่อยให้กระจายลงชั้นกรองด้านบนให้ค่อยๆ ไหลลงสู่ชั้นล่าง 
แล้วไหลลงถังที่เตรียมรองรับน้ําท่ีผ่านการกรองเสร็จแล้ว  

3. การคัดเลือกพืช 
 พืชที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กกกลม (Cyperus corymbosus Rottd.) และพุทธรักษา (Canna 
indica L.) ทําการคัดเลือกกกกลม และพุทธรักษา โดยพืชแต่ละชนิดนั้นจะคัดเลือกพืชที่มีอายุ และขนาดใกล้เคียงกัน 
ตัดแต่งต้นและรากต้นพืชที่สมบูรณ์  

4. การออกแบบบ่อบําบัดน้ําเสียทางด้านชีวภาพ  
 การออกแบบบ่อสําหรับปลูกพืชใน 1 บ่อ วงซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร สูง 35 
เซนติเมตร ออกแบบเป็น 3 ส่วน เท่าๆ กัน คือ ส่วนล่างสุดของบ่อสําหรับใส่ดินสําหรับปลูกพืช หนา 15 เซนติเมตร 
ส่วนกลางของบ่อสําหรับเติมน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดทางกายภาพมาแล้ว 75 ลิตร สูง 15 เซนติเมตร ส่วนบนสุด
ของบ่อปล่อยให้ว่าง สูง 10 เซนติเมตร 

5. การปลูกกกกลม และพุทธรักษาเพ่ือบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ  
การปลูกกกกลม และพุทธรักษามีท้ังหมด 4 บ่อ และบ่อควบคุม 1 บ่อ โดยแต่ละบ่อมีรายละเอียด ดังนี้ 
บ่อท่ี 1 บ่อควบคุม ไม่มีการปลูกพืชใดๆ ใส่น้ําเสียจากร้านหมูกระทะท่ีผ่านการบําบัดขั้นต้นทางกายภาพแล้ว 

75 ลิตร ให้เป็นบ่อควบคุมในการทดลอง บ่อที่ 2 บ่อกกกลม 10 ต้นกับน้ําเสียจากร้านหมูกระทะที่ผ่านการบําบัดข้ันต้น
ทางกายภาพแล้ว 75 ลิตร บ่อที่ 3 บ่อพุทธรักษา 10 ต้นกับน้ําเสียจากร้านหมูกระทะที่ผ่านการบําบัดขั้นต้นทางกายภาพแล้ว 
75 ลิตร บ่อท่ี 4 บ่อกกกลม 10 ต้นกับน้ําเปล่า 75 ลิตร และบ่อท่ี 5 บ่อพุทธรักษา 10 ต้นกับน้ําเปล่า 75 ลิตร โดยแยก
ปลูกในบ่อวงซีเมนต์ จํานวนชนิดละ 2 บอ่ เป็นระยะเวลานาน 30 วัน และ 60 วัน 

6. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของพืช 
 ภายหลังการปลูกพืชบําบัดน้ําเสียจากร้านหมูกระทะ ระยะเวลา 30 วัน และ 60 วัน ดําเนินการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ผลการเจริญเติบโตของพืชทางกายภาพทั้งก่อนการปลูก และภายหลังการปลูก ประกอบด้วย 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

370
4 

 

น้ําหนักต้น ความสูงต้น ความกว้างใบ และความยาวราก รวมทั้งวัดอัตราการเจริญเติบโตของพืชระหว่างปลูก 
ประกอบด้วย ค่าความสูงต้น และความกว้างใบ 

7. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําก่อนและหลังการบําบัดทางกายภาพ และทางชีวภาพ 
ดําเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําท้ังก่อนและหลังการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีทางด้านกายภาพ (การกรอง) 

และชีวภาพ (การปลูกกกกลม และพุทธรักษา) โดยพารามิเตอร์ท่ีวิเคราะห์และวิธีการวิเคราะห์ มีดังนี้ 
- ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) วิธีการวิเคราะห์ pH meter 
- ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (TDS) วิธีการวิเคราะห์ ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ในเวลา 

1 ชั่วโมง   
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) วิธีวิเคราะห์ วิธีการ Azide Modification  
- ปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) วิธีวิเคราะห์ วิธีการ Azide Modification ท่ีอุณหภูมิ 

20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน 
- ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) วิธีการวิเคราะห์ การสกัดด้วยตัวทําละลาย แล้วแยกหาน้ําหนัก

ของน้ํามันและไขมัน 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําก่อนการบําบัดทางด้านกายภาพ (ก่อนการกรองผ่านชั้นหิน ถ่าน ทราย และ

ผ้าขาวบาง) 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําก่อนการบําบัดทางด้านกายภาพ พบว่า น้ําเสียจากร้านหมูกระทะมีค่าความ

เป็นกรดเป็นด่าง (pH) เท่ากับ 5.5 ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (TDS) มีค่าเท่ากับ 328 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ํา (DO) มีค่าเท่ากับ 0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) มีค่าเท่ากับ 14 
มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าเท่ากับ 6,308 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ แสดงดัง 
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําก่อนการบําบัดทางด้านกายภาพ 

พารามิเตอร์ท่ีวิเคราะห์ 
คุณภาพน้ําก่อนการบําบัด
ทางด้านกายภาพ (ก่อน

การกรอง) (มิลลิกรัม/ลิตร) 

ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง 
จากอาคาร (ประเภท ข) * 

(มิลลิกรัม/ลิตร)  
pH 5.5 5-9 

 Total Dissolved Solids (TDS) 328 ไม่เกิน 500  
Oil & Grease 6,308 ไม่เกิน 20 

 Dissolved Oxygen (DO) 0 - 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) 14 ไม่เกิน 30 

* หมายเหตุ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) (ร้านหมูกระทะมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 800 ตารางเมตร จัดเป็น
อาคารประเภท ข) 

2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําหลังการบําบัดทางด้านกายภาพ (หลังการกรองผ่านชั้นหิน ถ่าน ทราย และ
ผ้าขาวบาง) 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําหลังการบําบัดทางด้านกายภาพ พบว่า น้ําเสียจากร้านหมูกระทะหลังการบําบัด
ทางด้านกายภาพ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เท่ากับ 7.4  ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (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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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําหลังการบําบัดทางด้านกายภาพ  

พารามิเตอร์ท่ีวิเคราะห์ 
คุณภาพน้ําหลังการบําบัด
ทางด้านกายภาพ (หลัง

การกรอง) (มิลลิกรัม/ลิตร) 

ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง 
จากอาคาร (ประเภท ข) * 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 
pH 7.4 5-9 

Total Dissolved Solids (TDS) 68 ไม่เกิน 500  
Oil & Grease 3,620 ไม่เกิน 20 

Dissolved Oxygen (DO) 0 - 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) 21.3 ไม่เกิน 30 

* หมายเหตุ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) (ร้านหมูกระทะมีขนาดพื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร จัดเป็น
อาคารประเภท ข) 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 การบําบัดน้ําเสียทางด้านกายภาพ (การดักไขมันและเศษอาหาร ด้วยการกรองผ่านชั้นหินหยาบ หินละเอียด 
ถ่านทุบละเอียด ทรายหยาบ ทรายละเอียด และผ้าขาวบาง) 

3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําหลังการบําบัดทางด้านชีวภาพด้วยกกกลม และพุทธรักษา  
น้ําเสียจากร้านหมูกระทะภายหลังการบําบัดทางด้านชีวภาพด้วยกกกลมเป็นระยะเวลานาน 30 วัน และ 60 วัน 

มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เท่ากับ 8 และ 7.5 ตามลําดับ ของแข็งละลายนํ้าท้ังหมด (TDS) มีค่าเท่ากับ 66.6 
มิลลิกรัม/ลิตร และ 52 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) มีค่าเท่ากับ 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร และ 
6.1 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) มีค่าเท่ากับ 11.5 มิลลิกรัม/ลิตร และ 27 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ และปริมาณน้ํามันและไขมัน มีค่าเท่ากับ 2,528 มิลลิกรัม/ลิตร และ 2,868 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ   

น้ําเสียจากร้านหมูกระทะภายหลังการบําบัดด้วยพุทธรักษาเป็นระยะเวลานาน 30 วัน และ 60 วัน มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่าง (pH) เท่ากับ 7.9 และ 7.5 ตามลําดับ ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (TDS) มีค่าเท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร และ 
8 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) มีค่าเท่ากับ 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร และ 3.8 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตามลําดับ ปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) มีค่าเท่ากับ 7.83 มิลลิกรัม/ลิตร และ 22.16 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตามลําดับ และปริมาณน้ํามันและไขมัน มีค่าเท่ากับ 2,372 มิลลิกรัม/ลิตร และ 1,304 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ แสดงดังภาพ
ท่ี 2 และตารางที่ 3  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 การบําบัดน้ําเสียทางด้านชีวภาพ (การบําบัดด้วยกกกลมและพุทธรักษา) 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําหลังการบําบัดทางด้านกายภาพ  

พารามิเตอร์ท่ีวิเคราะห์ 
คุณภาพน้ําหลังการบําบัด
ทางด้านกายภาพ (หลัง

การกรอง) (มิลลิกรัม/ลิตร) 

ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง 
จากอาคาร (ประเภท ข) * 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 
pH 7.4 5-9 

Total Dissolved Solids (TDS) 68 ไม่เกิน 500  
Oil & Grease 3,620 ไม่เกิน 20 

Dissolved Oxygen (DO) 0 - 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) 21.3 ไม่เกิน 30 

* หมายเหตุ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) (ร้านหมูกระทะมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 800 ตารางเมตร จัดเป็น
อาคารประเภท ข) 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 การบําบัดน้ําเสียทางด้านกายภาพ (การดักไขมันและเศษอาหาร ด้วยการกรองผ่านชั้นหินหยาบ หินละเอียด 
ถ่านทุบละเอียด ทรายหยาบ ทรายละเอียด และผ้าขาวบาง) 

3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําหลังการบําบัดทางด้านชีวภาพด้วยกกกลม และพุทธรักษา  
น้ําเสียจากร้านหมูกระทะภายหลังการบําบัดทางด้านชีวภาพด้วยกกกลมเป็นระยะเวลานาน 30 วัน และ 60 วัน 

มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เท่ากับ 8 และ 7.5 ตามลําดับ ของแข็งละลายนํ้าท้ังหมด (TDS) มีค่าเท่ากับ 66.6 
มิลลิกรัม/ลิตร และ 52 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) มีค่าเท่ากับ 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร และ 
6.1 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) มีค่าเท่ากับ 11.5 มิลลิกรัม/ลิตร และ 27 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ และปริมาณน้ํามันและไขมัน มีค่าเท่ากับ 2,528 มิลลิกรัม/ลิตร และ 2,868 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ   

น้ําเสียจากร้านหมูกระทะภายหลังการบําบัดด้วยพุทธรักษาเป็นระยะเวลานาน 30 วัน และ 60 วัน มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่าง (pH) เท่ากับ 7.9 และ 7.5 ตามลําดับ ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (TDS) มีค่าเท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร และ 
8 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) มีค่าเท่ากับ 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร และ 3.8 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตามลําดับ ปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) มีค่าเท่ากับ 7.83 มิลลิกรัม/ลิตร และ 22.16 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตามลําดับ และปริมาณน้ํามันและไขมัน มีค่าเท่ากับ 2,372 มิลลิกรัม/ลิตร และ 1,304 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ แสดงดังภาพ
ท่ี 2 และตารางที่ 3  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 การบําบัดน้ําเสียทางด้านชีวภาพ (การบําบัดด้วยกกกลมและพุทธรักษา) 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําหลังการบําบัดทางด้านชีวภาพด้วยกกกลม และพุทธรักษา 

* หมายเหตุ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) (ร้านหมูกระทะมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 800 ตารางเมตร จัดเป็น
อาคารประเภท ข) 

4. ผลการตรวจวัดการเจริญเติบโตของต้นกกกลม และต้นพุทธรักษา 
ผลการตรวจวัดการเจริญเติบโตด้านความยาวรากของต้นกกกลม และต้นพุทธรักษา พบว่า ก่อนการปลูก

และหลังการปลูกต้นกกกลมทั้ง 10 ต้น ในน้ําเสียจากร้านหมูกระทะเป็นระยะเวลา 60 วัน ต้นกกกลมมีค่าเฉลี่ยของ
ความยาวรากเท่ากับ 10.6 เซนติเมตร และ 12.83 เซนติเมตร  ตามลําดับ ผลการตรวจวัดการเจริญเติบโตด้านความยาวราก
ของต้นพุทธรักษา พบว่า ก่อนการปลูกและหลังการปลูกต้นพุทธรักษาท้ัง 10 ต้น ในน้ําเสียจากร้านหมูกระทะเป็น 
ระยะเวลา 60 วัน ต้นพุทธรักษามีค่าเฉลี่ยของความยาวรากเท่ากับ 9.8 เซนติเมตร และ 36.3 เซนติเมตร ตามลําดับ 
แสดงดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4 

ผลการตรวจวัดการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักต้นของต้นกกกลม และต้นพุทธรักษา พบว่า ก่อนการปลูกและ
หลังการปลูกต้นกกกลมทั้ง 10 ต้น ในน้ําเสียจากร้านหมูกระทะ เป็นระยะเวลา 60 วัน ต้นกกกลมมีค่าเฉลี่ยของ
น้ําหนักต้นเท่ากับ 20 กรัม และ 12.33 กรัม ตามลําดับ  ผลการตรวจวัดการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักต้นของต้นพุทธรักษา 
พบว่า ก่อนการปลูกและหลังการปลูกต้นพุทธรักษาท้ัง 10 ต้น ในน้ําเสียจากร้านหมูกระทะ เป็นระยะเวลา 60 วัน            
ต้นพุทธรักษามีค่าเฉลี่ยของน้ําหนักต้นเท่ากับ 300 กรัม และ 458 กรัม ตามลําดับ แสดงดังภาพที่ 5 และภาพที่ 6 

ผลการตรวจวัดการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นของต้นกกกลม และต้นพุทธรักษา พบว่า ก่อนการปลูก
และหลังการปลูกต้นกกกลมทั้ง 10 ต้น ในน้ําเสียจากร้านหมูกระทะ เป็นระยะเวลา 60 วัน ต้นกกกลมมีค่าเฉลี่ยของ
ความสูงต้นเท่ากับ 30.79 เซนติเมตร และ 105.5 เซนติเมตร ตามลําดับ ผลการตรวจวัดการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นของ
ต้นพุทธรักษา พบว่า ก่อนการปลูกและหลังการปลูกต้นพุทธรักษาท้ัง 10 ต้น ในน้ําเสียจากร้านหมูกระทะ  
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

 

ระยะเวลาบําบัด 30 วัน ระยะเวลาบําบัด 60 วัน 

pH 

 
TDS 

(มก./ล) 
 

Oil & 
Grease
(มก./ล) 

DO 
(มก./ล) 

BOD 
(มก./ล) pH TDS 

(มก./ล) 

Oil & 
Grease 
(มก./ล) 

DO 
(มก./ล) 

BOD 
(มก./ล) 

กกกลม–น้ําเปล่า 7.9 23.33 40 2 2.3 7.6 40 156 6.3 12.9 
กกกลม–น้ําเสีย 8.0 66.6 2,528 0.3 11.5 7.5 52 2,868 6.1 27 

พุทธรักษา–น้ําเปล่า 7.6 0 72 2.6 2.7 7.6 8 232 4.2 5.3 
พุทธรักษา–น้ําเสีย 7.9 20 2,372 0.7 7.83 7.5 8 1,304 3.8 22.16 
ควบคุม (น้ําเสีย) 8.0 43.33 3,128 0.3 3.75 7.5 148 3,700 5.4 16 

ค่ามาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําท้ิง 

จากอาคาร  
(ประเภท ข) * 
(มิลลิกรัม/ลิตร)  

5-9 500 ไม่เกิน 
20 - ไม่เกิน 

30 5-9 500 ไม่เกิน 
20 - ไม่เกิน 

30 
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ระยะเวลา 60 วัน ต้นพุทธรักษามีค่าเฉลี่ยของความกว้างใบเท่ากับ 12.17 เซนติเมตร และ 12.96 เซนติเมตร ตามลําดับ 
แสดงดังภาพที่ 9 และภาพที่ 10 

       ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยความยาวรากของต้นกกกลม                     ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ยความยาวรากของต้นพุทธรักษา  

 ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยน้ําหนักต้นของต้นกกกลม                         ภาพที่ 6 ค่าเฉลี่ยนํ้าหนักต้นของต้นพุทธรักษา 
      

        
 
 
 
 
 

           ภาพที่ 7 ค่าเฉลี่ยความสูงต้นของต้นกกกลม                         ภาพที่ 8 ค่าเฉลี่ยความสูงต้นของต้นพุทธรักษา 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพที่ 9 ค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นกกกลม                    ภาพที่ 10 ค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นพุทธรักษา  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

373
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ระยะเวลา 60 วัน ต้นพุทธรักษามีค่าเฉลี่ยของความกว้างใบเท่ากับ 12.17 เซนติเมตร และ 12.96 เซนติเมตร ตามลําดับ 
แสดงดังภาพที่ 9 และภาพที่ 10 

       ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยความยาวรากของต้นกกกลม                     ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ยความยาวรากของต้นพุทธรักษา  

 ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยน้ําหนักต้นของต้นกกกลม                         ภาพที่ 6 ค่าเฉลี่ยนํ้าหนักต้นของต้นพุทธรักษา 
      

        
 
 
 
 
 

           ภาพที่ 7 ค่าเฉลี่ยความสูงต้นของต้นกกกลม                         ภาพที่ 8 ค่าเฉลี่ยความสูงต้นของต้นพุทธรักษา 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพที่ 9 ค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นกกกลม                    ภาพที่ 10 ค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นพุทธรักษา  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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เม่ือเปรียบเทียบค่าการเจริญเติบโตด้านความยาวรากระหว่างต้นพุทธรักษากับต้นกกกลม พบว่า ต้นพุทธรักษา 
มีค่าเฉลี่ยความยาวรากของทั้ง 10 ต้นเท่ากับ 26.5 เซนติเมตร ซ่ึงมากกว่าค่าความยาวรากของต้นกกกลม และด้าน
น้ําหนักต้นระหว่างต้นพุทธรักษากับต้นกกกลม พบว่า ต้นพุทธรักษามีค่าเฉลี่ยนํ้าหนักต้นของทั้ง 10 ต้นเท่ากับ 158 กรัม 
ซ่ึงมากกว่าค่าน้ําหนักต้นของต้นกกกลม ซ่ึงประเมินได้ว่าต้นพุทธรักษานั้น มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าและมีค่าความยาว
รากและค่าน้ําหนักต้นที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องมากกว่าต้นกกกลม ในขณะที่ด้านความสูงของต้นระหว่างต้นพุทธรักษา
กับต้นกกกลม พบว่า ต้นกกกลม มีค่าเฉลี่ยความสูงของลําต้นของทั้ง 10 ต้นเท่ากับ 78.75 เซนติเมตร ซ่ึงมากกว่าค่า
ความสูงของลําต้นของต้นพุทธรักษา และด้านความกว้างใบระหว่างต้นพุทธรักษากับต้นกกกลม พบว่า ต้นกกกลม               
มีค่าเฉลี่ยความกว้างใบของทั้ง 10 ต้นเท่ากับ 1 เซนติเมตร ซ่ึงมากกว่าค่าความกว้างใบของต้นพุทธรักษา ดังนั้นจึงอาจ
ประเมินได้ว่าต้นกกกลม มีค่าความสูงของลําต้นที่เพิ่มข้ึน และมีค่าความกว้างใบที่เพิ่มข้ึนมากกว่าต้นพุทธรักษา 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 สรุปผล 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
น้ําเสียจากร้านหมูกระทะหลังการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีการทางด้านกายภาพ (การกรองผ่านชั้นหยาบ หิน

ละเอียด ถ่านทุบละเอียด ทรายหยาบ ทรายละเอียด และผ้าขาวบาง) และหลังการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีการทางด้าน
ชีวภาพช่วงที่ 1 (ระยะเวลาบําบัด 30 วัน) และช่วงที่ 2 (ระยะเวลาบําบัด 60 วัน) มีคุณภาพน้ํา ได้แก่ ค่า pH ค่า TDS และ
ค่า BOD มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) (เนื่องจาก
ร้านหมูกระทะมีขนาดพื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร จัดเป็นอาคารประเภท ข) ในขณะที่ค่า Oil & Grease มีค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ท้ังนี้การบําบัดน้ําเสียด้วย
วิธีการทางด้านกายภาพ (การกรองผ่านชั้นหยาบ หินละเอียด ถ่านทุบละเอียด ทรายหยาบ ทรายละเอียด และผ้าขาว
บาง) ทําให้น้ําเสียมีค่า TDS และ ค่า Oil & Grease ลดลงร้อยละ 79.26 และ 42.61 ตามลําดับ ในขณะที่ ค่า BOD               
มีค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 52.14  

คุณภาพน้ําเสียหลังการบําบัดด้วยวิธีการทางด้านชีวภาพด้วยต้นกกกลมในช่วงที่ 1 (ระยะเวลาบําบัด 30 วัน)  
มีค่า TDS, Oil & Grease และค่า BOD ลดลงร้อยละ 2.06, 30.17 และ 46.00 ตามลําดับ ในขณะที่คุณภาพน้ําเสียหลัง
การบําบัดด้วยวิธีการทางด้านชีวภาพด้วยต้นพุทธรักษาในช่วงที่ 1 (ระยะเวลาบําบัด 30 วัน) มีค่า TDS, Oil & Grease 
และค่า BOD ลดลงร้อยละ 70.58, 34.47 และ 63.23 ตามลําดับ คุณภาพน้ําเสียหลังการบําบัดด้วยวิธีการทางด้าน
ชีวภาพด้วยต้นกกกลมในช่วงที่ 2 (ระยะเวลาบําบัด 60 วัน) มีค่า TDS และ Oil & Grease ลดลงร้อยละ 23.53 และ 
20.77 ตามลําดับ แต่มีค่า BOD เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.76  ในขณะที่คุณภาพน้ําเสียหลังการบําบัดด้วยวิธีการทางด้านชีวภาพ
ด้วยต้นพุทธรักษาในช่วงที่ 2 (ระยะเวลาบําบัด 60 วัน) มีค่า TDS และค่า Oil & Grease ลดลงร้อยละ 88.23 และ 
63.97 ตามลําดับ แต่มีค่า BOD เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.03  โดยพบว่าการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีการทางด้านชีวภาพด้วยพืชทั้ง             
2 ชนิด ในช่วงที่ 1 (ระยะเวลาบําบัด 30 วัน) ส่งผลให้คุณภาพน้ําดีกว่าในช่วงที่ 2 (ระยะเวลาบําบัด 60 วัน) และต้น
พุทธรักษามีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียดีกว่าต้นกกกลม ท้ังนี้ช่วงระยะเวลาการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 
30 วัน 
 ผลการตรวจวัดลักษณะการเจริญเติบโตของต้นพุทธรักษา และต้นกกกลม  

 น้ําเสียจากร้านหมูกระทะที่ผ่านการบําบัดด้วยวิธีการทางด้านชีวภาพโดยต้นกกกลม และต้นพุทธรักษา พบว่า 
พืชทั้ง 2 ชนิด สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดขั้นต้นด้วยวิธีการทางด้านกายภาพแล้ว โดยจากการที่ใช้
ต้นกกกลม และต้นพุทธรักษาบําบัดน้ําเสียจากร้านหมูกระทะพบว่า พืชทั้งสองชนิดมีการเจริญเติบโตท่ีเพิ่มขึ้น 
สังเกตได้จากต้นกกกลมที่มีความสูงเฉลี่ยของต้นเพิ่มขึ้น 74.71 เซนติเมตร และต้นพุทธรักษามีความยาวของรากเพิ่มขึ้น  
 26.5 เซนติเมตร และมีน้ําหนักต้นเพิ่มขึ้น 158 กรัม ซ่ึงต้นกกกลมมีการเจริญเติบโตด้านความสูงของลําต้น และ
ความกว้างใบที่ดีกว่าต้นพุทธรักษา ในขณะที่ต้นพุทธรักษามีการเจริญเติบโตด้านความยาวราก และน้ําหนักของต้นที่
ดีกว่าต้นกกกลม 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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อภิปรายผล 
ในด้านคุณภาพน้ํา จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสียจากร้านหมูกระทะหลังการบําบัดด้วยวิธีทางด้านกายภาพ 

และชีวภาพด้วยพืช พบว่า วิธีการบําบัดน้ําเสียทางด้านกายภาพมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียจากร้านหมู
กระทะได้จริง สังเกตจากค่า TDS และ ค่า Oil & Grease ท่ีลดลง อีกท้ังวิธีการบําบัดน้ําเสียทางด้านชีวภาพด้วย 
ต้นกกกลมและต้นพุทธรักษาช่วงที่ 1 (ระยะเวลาการบําบัด 30 วัน) มีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียจากร้านหมู
กระทะได้ดีกว่าช่วงที่ 2 (ระยะเวลาการบําบัด 60 วัน) ซึ่งระยะเวลาการบําบัด 30 วันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม
ต่อการบําบัดน้ําเสียด้วยพืชทั้ง 2 ชนิด โดยต้นกกกลมมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย ส่งผลให้น้ําเสียมีค่า Oil & 
Grease และ BOD ลดลงจากเดิม ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของศศิธร (2539) ท่ีได้ทําการศึกษาประสิทธิภาพของ 
ต้นกกกลม และต้นแห้วทรงกระเทียมในพื้นที่ชุ่มน้ําท่ีสร้างขึ้นเพื่อการบําบัดน้ําเสียชุมชน ซ่ึงพบว่า ต้นกกกลมท่ีปลูกใน 
น้ําเสียระดับความลึก 0.15 เมตร มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณ BOD ได้มากกว่าร้อยละ 40 โดยต้นกกกลมมี
ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียดีกว่าต้นแห้วทรงกระเทียม  

ในขณะที่ต้นพุทธรกัษามีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย ส่งผลให้น้ําเสีย มีค่า TDS, Oil & Grease และ BOD 
ลดลงจากเดิม อีกท้ังน้ํามีค่า DO เพิ่มข้ึน ส่งผลให้คุณภาพของน้ําเสียดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธรรมเรศ 
และกรรณิการ์ (2538) ท่ีได้ทําการศึกษาการบําบัดนํ้าเสียจากฟาร์มสุกรด้วยพืชน้ําในพื้นที่ชุ่มน้ํา ได้แก่ ผักตบชวา 
พุทธรักษา และกกกลม ผักตบชวาร่วมกับพุทธรักษา และผักตบชวาร่วมกับกกกลม เป็นระยะเวลา 1 เดือน ผลการศึกษา 
พบว่าพุทธรักษา และกกกลม มีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียจากฟาร์มสุกร โดยสามารถลดค่า BOD จากวันแรกของ
การบําบัด พืชทุกชนิดมีประสิทธิภาพในการลดค่าปริมาณฟอสเฟตและของแข็งทั้งหมดสูงสุดใน 2 สัปดาห์แรกของการ
บําบัด นอกจากนี้พบว่าพืชทุกชนิดมีความสามารถในการรักษาระดับความเป็นกรด-ด่างของน้ําเสียให้มีค่าอยู่ในช่วง  
7.7-8.5 อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจินดาวัลย์ และคณะ (2554) ท่ีได้ทําการศึกษาประสิทธิภาพของพุทธรักษาใน
การบําบัดน้ําเสียชุมชนโดยระบบบึงประดิษฐ์แบบการไหลใต้ผิวดิน โดยพบว่า ความหนาแน่นในการปลูกพุทธรักษา              
20 ต้น/ตารางเมตร สามารถบําบัดน้ําเสียได้ดี ทําให้น้ําเสียมีค่า BOD ลดลงร้อยละ 90.67 ค่าปริมาณสารแขวนลอย   
ลดลงร้อยละ 98.53 และค่า TKN ลดลงร้อยละ 98.88 โดยได้สรุปไว้ว่าต้นพุทธรักษาสามารถเจริญเติบโตได้ดีใน                 
น้ําเสียชุมชน 

นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าน้ําท่ีผ่านการบําบัดทางชีวภาพด้วยพืชทั้ง 2 ชนิดท่ีระยะเวลาการบําบัด 60 วัน             
มีค่า BOD สูงขึ้น ซ่ึงอาจเป็นเพราะน้ําเสียที่อยู่ในสภาวะนิ่งและขังเป็นเวลานานประกอบกับมีการเน่าเปื่อยและย่อยสลาย
ของรากพืชในน้ํา จึงเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์ในน้ําเสียมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความต้องการ
ออกซิเจนของจุลินทรีย์ในน้ําเสียเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อีกท้ังเมื่อปลูกต้นกกกลมและต้นพุทธรักษาในน้ําเปล่าเป็นระยะเวลา 
60 วัน พบค่า TDS และ Oil & Grease เพิ่มข้ึนจากเดิม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อปลูกพืชในน้ํา พืชจะปลดปล่อย
สารอินทรีย์ ไอออน และแร่ธาตุในน้ํามากข้ึน ซ่ึงอาจทําให้น้ําดังกล่าวมีค่า TDS และ Oil & Grease มากขึ้น 

ในด้านการเจริญเติบโตของพืช พบว่า ต้นกกกลม และต้นพุทธรักษาสามารถเจริญเติบโตได้ดีแม้ปลูกในน้ําเสีย
จากร้านหมูกระทะ แต่อย่างไรก็ตามต้นพุทธรักษามีความทนทาน และมีค่าการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าต้นกกกลม สังเกตได้
จากมีค่าน้ําหนักต้น ความยาวราก ความสูงต้น และความกว้างใบที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเหมาะสมในการ
นํามาใช้บําบัดน้ําเสียชุมชนได้ดีกว่าต้นกกกลม โดยสามารถนําต้นพุทธรักษามาประยุกต์ใช้ในการบําบัดน้ําเสียจากชุมชน
ได้ต่อไปในอนาคต 

 

 

 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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การตรวจสอบชนดิปลาจากผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซูชิ ท่ีวางจําหน่ายในพื้นที่ 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โคด้ 

Identification of Fish Species from Sushi Products Sold in Mueang District, 
Chanthaburi Province Using DNA Barcoding  

วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, ชุตาภา คุณสุข, พรทิพย์ คนรู้ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ด หรือรหัสพันธุกรรมในส่วนของยีนไซโตโครม 

ออกซิเดส วัน (Cytochrome oxidase I; COI) เพื่อระบุชนิดปลาจากผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซูชิ ท่ีวางจําหน่าย               
ในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ซูชิปลาดิบ จํานวน 2 ชนิด คือ  ซูชิแซลมอนและซูชิทูน่า               
รวมทั้งสิ้น 49 ตัวอย่าง จากร้านขายซูชิประเภทร้านค้าแผงลอยในท้องตลาด ห้างสรรพสินค้า และร้านขายอาหารญี่ปุ่น 
จํานวน 11 ร้าน จากการวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์ในส่วนของยีน COI เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพันธุกรรม 
GenBank และ BOLD ผลการศึกษาพบว่าไม่มีการแทนที่หรือการปลอมปนของเนื้อปลาชนิดอ่ืนในผลิตภัณฑ์ซูชิ                 
โดยตัวอย่างปลาจากซูชิแซลมอนระบุชนิดได้เป็นปลาแซลมอนแอตแลนติก (Salmo salar) และปลาแซลมอนเทราต์ 
(Oncorhynchus mykiss) และตัวอย่างปลาจากซูชิทูน่าระบุชนิดได้เป็นปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) 
ปลาโอดํา (Thunnus tonggol) และปลาทูน่าตาโต (Thunnus obesus) โดยมีค่าความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมสูงถึง 
99-100% การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าดีเอ็นเอบาร์โค้ด เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการนํามาใช้ตรวจสอบชนิด
ปลาในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่สามารถจําแนกชนิดได้จากลักษณะทางสัณฐาน ซ่ึงมีส่วนช่วยในการป้องกันและเฝ้าระวังการ
แทนที่เนื้อปลาในผลิตภัณฑ์อาหารโดยมิชอบ  
คําสําคัญ : ดีเอ็นเอบาร์โค้ด, ยีนไซโตโครม ออกซิเดส วัน,   การตรวจสอบชนิด,  ซูชิ 

 
Abstract 

 
The aim of this study was to determine fish species from sushi products sold in Mueang 

District, Chanthaburi Province using DNA barcoding based on the Cytochrome oxidase I (COI) gene.  
In this study, 49 sushi samples (Tuna and Salmon sushi) were collected from 11 sushi bars in the 
markets, supermarkets in the department stores and sushi restaurants. The COI sequences were 
blasted with GenBank and BOLD genetic databases to confirm species identification. The results 
showed that there was no substitution and wrongly labelling. The Salmon sushi matched the 
database sequences of Salmon salar and Oncorhynchus mykiss and Tuna sushi was identified as 
Thunnus albacares, Thunnus tonggol and Thunnus obesus with the high genetic similarity (99-100%). 
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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
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บทนํา 
ในปัจจุบัน มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดท่ีพบปัญหาการแทนที่หรือการปลอมปนเนื้อสัตว์ท่ีไม่ตรงกับ

ท่ีระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารที่ทําจากเนื้อปลา ซ่ึงอาจพบในลักษณะของการแทนที่เนื้อปลาราคา
แพงด้วยปลาท่ีมีราคาถูกกว่า หรือการปลอมปนเนื้อปลาชนิดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การใช้เนื้อปลาปักเป้า อาจทํา
ให้ผู้บริโภคได้รับพิษ tetrodotoxin ซ่ึงมีผลทําให้เกิดอาการชารอบริมฝีปาก กล้ามเนื้ออ่อนแรง และอาจรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิตได้ (ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, 2556) การกระทําลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และอาจทํา
ให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายได้ ดังนั้นการตรวจพิสูจน์ชนิดของเนื้อปลา รวมถึงเนื้อสัตว์อ่ืนๆ ในผลิตภัณฑ์อาหารจึงเป็น
สิ่งจําเป็นและมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง  

ซูชิ (Sushi) หรือข้าวปั้นหน้าปลาดิบ เป็นอาหารญี่ปุ่นประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากคนไทยเป็นลําดับต้นๆ 
โดยลักษณะของอาหารประเภทนี้ประกอบด้วยข้าวสุกปรุงรสด้วยน้ําส้มสายชู ปั้นเป็นก้อนพอดีคํา และมีอาหารทะเลชนิด
ต่างๆ มาวางไว้ด้านบน โดยปลาที่นิยมนํามาทําซูชิ ได้แก่ ปลาทูน่าและปลาแซลมอน ในปัจจุบันอาหารประเภทนี้หาทาน
ได้ง่ายในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกและเป็นอาหารในลําดับต้นๆ ท่ีมีการตรวจพบว่ามีการแทนที่เนื้อปลาในผลิตภัณฑ์ 
(Lowenstein, Amato and Kolokotronis, 2009) เช่น มีการแทนท่ีเนื้อปลาทูน่าในผลิตภัณฑ์ซูชิ ด้วยเนื้อปลาชนิดอ่ืน
ท่ีมีราคาถูกกว่า ได้แก่ ปลาหมอเทศ (Oreochromis mossambicus) (Wong and Hanner, 2008) ปลานิล
(Mozambique tilapia) (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, 2552) และปลาอินทรีย์น้ําลึก escolar 
(Lepidocybium flavorunneum) (Lowenstein, Amato and Kolokotronis, 2009) ซ่ึงปลาอินทรีย์น้ําลึกชนิดนี้
พบว่ามีสารพิษ gempylotoxin ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหากับระบบทางเดินอาหาร (Vandamme et al., 2016) อย่างไรก็
ตาม การตรวจสอบหรือระบุชนิดของปลาในผลิตภัณฑ์อาหาร โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก                    
จึงมีการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม ซ่ึงมีเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งมีชีวิตชนิดน้ันๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ  

ดีเอ็นเอบาร์โค้ด (DNA barcoding) ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสําหรับนํามาใช้ในการ
จําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิต โดยในสัตว์จะใช้วิธีการศึกษาลําดับนิวคลีโอไทด์ในส่วนของยีนไซโตโครม ออกซิเดส วัน 
(Cytochrome oxidase I; COI) ในไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ (Mitochondrial DNA) เนื่องจากพบว่า ลําดับนิวคลีโอไทด์
ส่วนนี้มีความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันมากกว่าสิ่งมีชีวิตภายในชนิดเดียวกัน (พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ และ 
อรุณรัตน์ ฉวีราช, 2554) ดีเอ็นเอบาร์โค้ดสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานหลากหลายด้าน รวมถึงนํามาใช้ในการ
ตรวจสอบชนิดของเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างแม่นยํา (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, 2552) 

ในประเทศไทย มีการจําหน่ายซูชิกันอย่างแพร่หลาย รวมถึงในพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่ามีซูชิวาง
จําหน่ายอยู่ท่ัวไป ท้ังตามร้านค้าประเภทแผงลอยตามท้องตลาด ในห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารญี่ปุ่น ในการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมในส่วนของยีน COI หรือดีเอ็นเอบาร์โค้ด มาใช้ในการตรวจสอบชนิด
ของปลาจากผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซูชิ ท่ีมีวางจําหน่ายในพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยผลท่ีได้จากการศึกษา
สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
ให้แก่ผู้บริโภค ซ่ึงจะนําไปสู่ความม่ันคงทางด้านอาหารในประเทศได้เป็นอย่างดี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อตรวจสอบการแทนที่หรือการปลอมปนเนื้อปลา โดยการตรวจสอบชนิดปลาจากผลิตภัณฑ์อาหารประเภท 
ซูชิ ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีดีเอ็นเอบาร์โค้ด  
 
อุปกรณ์และวธิีดําเนนิการวจิัย 

เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อปลาจากผลิตภัณฑ์ซูชิ โดยซ้ือจากร้านขายผลิตภัณฑ์ซูชิ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
จากการสํารวจพบมีขายอยู่ใน 3 ตําบล ได้แก่ ตําบลจันทนิมิต ตําบลท่าช้าง และตําบลวัดใหม่ จํานวน 11 ร้าน ซ่ึงเป็น
ร้านค้าประเภทร้านค้าแผงลอยในตลาด แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารญี่ปุ่น ในช่วงเดือน
มีนาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยซ้ือซูชิหน้าปลาท่ีระบุว่าเป็นซูชิแซลมอนและทูน่า ชนิดละ 3-4 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น  
49 ตัวอย่าง (ตารางที่ 1) โดยแต่ละตัวอย่างแยกบรรจุในถุงพลาสติกท่ีสะอาด ผนึกปากถุง และรักษาสภาพตัวอย่างโดย
การแช่น้ําแข็งระหว่างการเดินทางเพื่อนํากลับมาท่ีห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

379

 
 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อปลาใส่หลอดไมโครเซนตริฟิวจ์ ขนาด 1.5 มิลลิลิตร (ml) 
รักษาสภาพไว้ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนําไปสกัดดีเอ็นเอ  

สกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างปลาท้ัง 49 ตัวอย่าง โดยใช้เนื้อเยื่อปลาปริมาณ 0.07 กรัม ด้วยชุดน้ํายาสําเร็จรูป 
FavorPrep™ Tissue Genomic DNA Extraction Kit (Favorgen, Taiwan) และดําเนินการสกัดดีเอ็นเอตามคําแนะนํา
ของผู้ผลิต จากนั้นตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอที่สกัดได้โดยวิธี 1% อะกาโรสเจล อิเล็กโทรโฟรีซิส (Agarose gel 
electrophoresis) 

นําดีเอ็นเอที่สกัดได้ไปเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในส่วนของยีน COI ด้วยเทคนิค PCR โดยมีปริมาตรท้ังหมด 50 
ไมโครลิตร (μl) ประกอบด้วย 1x Taq buffer, 1.5 mM MgCl2, 0.5 μM forward และ reverse primers (FishF1 
และ FishR1) (Ward et al., 2005), 0.2 mM dNTPs, 1U Taq DNA Polymerase (recombinant) (Fermentas, 
Germany) และดีเอ็นเอที่สกัดได้ ปริมาตร 2-4 μl และมีสภาวะการทํางานทั้งหมด 35 รอบ ดังนี้ อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 30 วินาที, 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที และ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นทําผลิตผล
ของ PCR ท่ีได้ให้บริสุทธิ์ โดยใช้ชุดน้ํายาสําเร็จรูป GenepHlow™ Gel/PCR kit (Geneaid, Taiwan) แล้วส่งไปหาลําดับ
นิวคลโีอไทด์ท่ีบริษัท Macrogen ประเทศเกาหลีใต้ 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลสถานที่เก็บตัวอย่าง ชนิดของซูชิ และรหัสตัวอย่าง 
 

สถานที่เก็บตัวอย่าง ชนิดของซูชิ รหัสตัวอย่าง 
แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า A ทูน่า TU_JM_RO_36, 55, 56, 57  

แซลมอน SAL_JM_RO_04, 05, 77, 78 
ร้านอาหารญี่ปุ่น ห้างสรรพสินค้า A แซลมอน SAL_JM_OI_01, 02, 03 
ร้านอาหารญี่ปุ่น ห้างสรรพสินค้า B แซลมอน SAL_JM_BC_82, 83, 84 
ร้านขายซูชิ ห้างสรรพสินค้า C แซลมอน SAL_WM_LT_19, 20, 21 
ร้านอาหารญี่ปุ่น D ทูน่า TU_JM_MR_01, 02, 03 

แซลมอน SAL_JM_MR_01, 02, 03 
ร้านอาหารญี่ปุ่น E ทูน่า TU _TS_TYB_01, 02, 03 

TU _TS_TYJ_01, 02, 03 
แซลมอน SAL _TS_TY_01, 02, 03 

ร้านขายซูชิ ตลาดจตุจักร แซลมอน SAL_JM_JJ_01, 02, 03, 85 
ร้านขายซูชิ ตลาดน้ําพุ แซลมอน SAL_JM_NP_16, 17, 18 
ร้านขายซูชิ ตลาดเจริญสุข แซลมอน SAL_TC_JRS_22, 23, 24 
ร้านขายซูชิ ตลาดเขาไร่ยา แซลมอน SAL_TC_KRY_99, 103, 104, 105 
ร้านขายซูชิ ตลาดพ่ึงจิตร แซลมอน SAL_TC_PJ_100, 101, 102 

  
 ตรวจสอบความถูกต้องของลําดับนิวคลีโอไทด์ของแต่ละตัวอย่าง 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 และเมื่อตรวจสอบลําดับนิวคลีโอไทด์ท่ีได้ 
พบว่าแต่ละตัวอย่างมีความยาวของลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI ต่าง ๆ กัน โดยมีความยาวเฉล่ียเท่ากับ 662 คู่เบส 
และอยู่ในช่วง 615-681 คู่เบส (ตารางที่ 2)   



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

380

 
 

ผลจากการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของลําดับนิวคลีโอไทด์ทางด้านปลาย 5′ ของยีน COI ของตัวอย่างชิ้น
เนื้อปลาจากผลิตภัณฑ์ซูชิจํานวน 49 ตัวอย่าง กับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในฐานข้อมูลพันธุกรรมสากล GenBank และ BOLD 
พบว่าได้ผลการระบุชนิดปลาในทุก ๆ ตัวอย่าง โดยมีความสอดคล้องกันทั้ง 2 ฐานข้อมูล และมีค่าความคล้ายคลึงทาง
พันธุกรรม (% Max identities) เท่ากับ 100% ท้ังในฐานข้อมูล GenBank และ BOLD จํานวน 29 ตัวอย่าง และอีก 20 
ตัวอย่าง มีค่าความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมจากการเปรียบเทียบเท่ากับ 99% ในฐานข้อมูล GenBank และ 100% ใน
ฐานข้อมูล BOLD (ตารางที่ 2) ในกรณีท่ีค่าความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมเท่ากับ 99% พบว่าความแตกต่างของลําดับ 
นิวคลีโอไทด์ของตัวอย่างกับลําดับนิวคลีโอไทด์ในฐานข้อมูล GenBank เป็นการกลายพันธุ์แบบการแทนท่ีนิวคลีโอไทด์ 
(Base substitution) ชนิดทรานซิชัน (Transition) ผลการตรวจสอบชนิดของปลาสามารถระบุชนิดปลาได้ 5 ชนิด คือ 
ปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) ปลาแซลมอนเทราต์ (Oncorhynchus mykiss) ปลาแซลมอนแอตแลนติก 
(Salmo salar) ปลาโอดํา(Thunnus tonggol) และปลาทูน่าตาโต (Thunnus obesus) โดยปลาทูน่าครีบเหลือง  
(T. albacares) พบ 7 ตัวอย่าง ซ่ึงมาจากผลิตภัณฑ์ซูชิทูน่าจากแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า A (4 ตัวอย่าง) 
และร้านอาหารญี่ปุ่น D (3 ตัวอย่าง) ปลาแซลมอนเทราต์ (O. mykiss) พบ 20 ตัวอย่าง โดยมาจากผลิตภัณฑ์ซูชิ
แซลมอนจากแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า A (2 ตัวอย่าง) ร้านอาหารญี่ปุ่น ในห้างสรรพสินค้า A (3 ตัวอย่าง) 
ร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างสรรพสินค้า B (3 ตัวอย่าง) ร้านขายซูชิในห้างสรรพสินค้า C (3 ตัวอย่าง) ร้านขายซูชิในตลาด
จตุจักร (3 ตัวอย่าง) ร้านขายซูชิในตลาดน้ําพุ (3 ตัวอย่าง) และร้านขายซูชิในตลาดเจริญสุข (3 ตัวอย่าง) ปลาแซลมอน
แอตแลนติก (S. salar) พบ 16 ตัวอย่าง ซ่ึงมาจากผลิตภัณฑ์ซูชิแซลมอนจากแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า A 
(2 ตัวอย่าง) ร้านอาหารญี่ปุ่น D (3 ตัวอย่าง) ร้านอาหารญี่ปุ่น E (3 ตัวอย่าง) ร้านขายซูชิในตลาดจตุจักร (1 ตัวอย่าง) 
ร้านขายซูชิในตลาดเขาไร่ยา (4 ตัวอย่าง) และร้านขายซูชิในตลาดพึ่งจิตร (3 ตัวอย่าง) ปลาโอดํา (T. tonggol) และปลา
ทูน่าตาโต (T. obesus) พบอย่างละ 3 ตัวอย่าง โดยเป็นผลิตภัณฑ์ซูชิทูน่าจากร้านอาหารญี่ปุ่น E 
 
ตารางที่ 2 ความยาวลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI และผลการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI ของตัวอย่าง

ปลาจากผลิตภัณฑ์ซูชิ จํานวน 49 ตัวอย่าง กับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในฐานข้อมูลพันธุกรรมสากล GenBank และ 
BOLD 

 

รหัสตัวอย่าง 

ความยาว
ลําดับ 

นิวคลีโอไทด์
ของยีน COI 

(คู่เบส) 

ผลการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์ GenBank และ BOLD 
Max 

Identities 
GenBank 
(Accession 

No.)

Max 
Identities

BOLD  
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 

TU_JM_RO_36 678 100% 
(KF528374)

100%  Thunnus albacares ปลาทูน่าครีบเหลือง 

TU_JM_RO_55 678 100% 
(KF528374)

100%  Thunnus albacares ปลาทูน่าครีบเหลือง 

TU_JM_RO_56 670 100% 
(KF528374)

100%  Thunnus albacares ปลาทูน่าครีบเหลือง 

TU_JM_RO_57 675 100% 
(KF528374)

100%  Thunnus albacares ปลาทูน่าครีบเหลือง 

SAL_JM_RO_04 673 100% 
(KX781867) 

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_JM_RO_05 665 100% 
(KX781867) 

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_JM_RO_77 641 99% 
(KX781943) 

100% Salmo salar ปลาแซลมอนแอตแลนติก 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

รหัสตัวอย่าง 

ความยาว
ลําดับ 

นิวคลีโอไทด์
ของยีน COI 

(คู่เบส) 

ผลการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์ GenBank และ BOLD 
Max 

Identities 
GenBank 
(Accession 

No.)

Max 
Identities

BOLD  
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 

SAL_JM_RO_78 680 99% 
(KX781943) 

100% Salmo salar ปลาแซลมอนแอตแลนติก

SAL _JM_OI_01 669 100% 
(DQ288270)

100% Oncorhynchus mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL _JM_OI_02 671 100% 
(DQ288270)

100% Oncorhynchus mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL _JM_OI_03 673 100% 
(DQ288270)

100% Oncorhynchus mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_JM_BC_82 616 100% 
(KX781852) 

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_JM_BC_83 616 100% 
(KX781852)

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_JM_BC_84 615 100% 
(KX781852)

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_WM_LT_19 667 100% 
(HQ339969) 

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_WM_LT_20 667 100% 
(HQ339969)

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_WM_LT_21 668 100% 
(HQ339969)

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

TU_JM_MR_01 662 100% 
(KF528374)

100% Thunnus albacares ปลาทูน่าครีบเหลือง 

TU_JM_MR_02 681 99% 
(KF528374)

100% Thunnus albacares ปลาทูน่าครีบเหลือง 

TU _JM_MR_03 678 99% 
(KF528374)

100% Thunnus albacares ปลาทูน่าครีบเหลือง 

SAL_JM_MR_01 673 100% 
(KF792729)

100% Salmo salar ปลาแซลมอนแอตแลนติก 

SAL _JM_MR_02 670 100% 
(KF792729)

100% Salmo salar ปลาแซลมอนแอตแลนติก 

SAL _JM_MR_03 669 100% 
(KF792729)

100% Salmo salar ปลาแซลมอนแอตแลนติก 

TU _TS_TYB_01 651 100% 
(HQ425780)

100% Thunnus tonggol ปลาโอดํา 

TU _TS_TYB_02 651 100% 
(HQ425780)

100% Thunnus tonggol ปลาโอดํา 

TU _TS_TYB_03 651 100% 
(HQ425780)

100% Thunnus tonggol ปลาโอดํา 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

382

 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

รหัสตัวอย่าง 

ความยาว
ลําดับ 

นิวคลีโอไทด์
ของยีน COI 

(คู่เบส) 

ผลการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์ GenBank และ BOLD 
Max 

Identities 
GenBank 
(Accession 

No.)

Max 
Identities

BOLD  
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 

TU _TS_TYJ_01 660 99% 
(JN086152)

100% Thunnus obesus ปลาทูน่าตาโต 

TU _TS_TYJ_02 673 99% 
(JN086152)

100% Thunnus obesus ปลาทูน่าตาโต 

TU _TS_TYJ_03 673 99% 
(JN086152)

100% Thunnus obesus ปลาทูน่าตาโต 

SAL _TS_TY_01 668 100% 
(KF792729)

100% Salmo salar ปลาแซลมอนแอตแลนติก 

SAL _TS_TY_02 671 99% 
(KF792729)

100% Salmo salar ปลาแซลมอนแอตแลนติก 

SAL _TS_TY_03 673 100% 
(KF792729)

100% Salmo salar ปลาแซลมอนแอตแลนติก

SAL_JM_JJ_01 669 99% 
(KX781867) 

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_JM_JJ_02 672 99% 
(KX781867)

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_JM_JJ_03 615 99% 
(KX781867)

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_JM_JJ_85 617 100% 
(KX781943) 

100% Salmo salar ปลาแซลมอนแอตแลนติก 

SAL_JM_NP_16 675 99% 
(KX781867)

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_JM_NP_17 671 99% 
(KX781867)

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_JM_NP_18 676 99% 
(KX781867)

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_TC_JRS_22 667 99% 
(KX781852) 

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_TC_JRS_23 668 100% 
(KX781852)

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_TC_JRS_24 642 99% 
(KX781852)

100% Oncorhynchus  mykiss ปลาแซลมอนเทราต์ 

SAL_TC_KRY_99 661 100% 
(KX781943) 

100% Salmo salar ปลาแซลมอนแอตแลนติก 

SAL_TC_KRY_103 665 100% 
(KX781943)

100% Salmo salar ปลาแซลมอนแอตแลนติก 

SAL_TC_KRY_104 676 99% 
(KX781943)

100% Salmo salar ปลาแซลมอนแอตแลนติก 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

รหัสตัวอย่าง 

ความยาว
ลําดับ 

นิวคลีโอไทด์
ของยีน COI 

(คู่เบส) 

ผลการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์ GenBank และ BOLD 
Max 

Identities 
GenBank 
(Accession 

No.)

Max 
Identities

BOLD  
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 

SAL_TC_KRY_105 661 100% 
(KX781943)

100% Salmo salar ปลาแซลมอนแอตแลนติก 

SAL_TC_PJ_100 679 99% 
(KX781943)

100% Salmo salar ปลาแซลมอนแอตแลนติก 

SAL_TC_PJ_101 643 99% 
(KX781943)

100% Salmo salar ปลาแซลมอนแอตแลนติก 

SAL_TC_PJ_102 635 99% 
(KX781943)

100% Salmo salar ปลาแซลมอนแอตแลนติก 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาการตรวจสอบชนิดของปลาจากผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซูชิท่ีมีวางจําหน่ายในพื้นท่ีอําเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้ ได้เลือกใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ด ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์                
ในส่วนของยีน COI ในไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ (Mitochondrial DNA) ซ่ึงยีนนี้มีข้อได้เปรียบกว่ายีน                        
ใน ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอยีนอื่น ๆ ในการนํามาใช้เป็นข้อมูลจําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิต คือ ยีน COI มีความแปรผันต่ํา
หรืออาจไม่มีความแตกต่างกันเลยในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน แต่พบว่ามีความแปรผันสูงในสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน นอกจากนี้
ยีนดังกล่าวยังมีบริเวณอนุรักษ์ (Conserved region) สําหรับใช้ในการออกแบบไพรเมอร์ (Primer) ท่ีเป็น Universal 
primer ซ่ึงในงานวิจัยคร้ังนี้ ไพรเมอร์ท่ีใช้เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในส่วนของยีน COI คือ ไพรเมอร์ FishF1 และ FishR1                 
ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดย Ward และคณะ (2005) ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในส่วนของยีน COI ขนาดประมาณ 700 คู่เบส  
เพื่อจําแนกชนิดปลาทะเลกว่า 200 ชนิดในประเทศออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามผลท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่า  
ไพรเมอร์คู่นี้สามารถนํามาใช้เป็น Universal primer สําหรับใช้ในการตรวจสอบชนิดของปลาจากผลิตภัณฑ์อาหารได้
เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ท่ีใช้ไพรเมอร์ FishF1 และ FishR1 ในการตรวจสอบชนิดปลาจาก
ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ซูชิ (Faisal, Azizah and Darlina, 2012; Vandamme et al., 2016) ผลิตภัณฑ์ปลารมควัน 
เช่น ปลาไหล ปลาทูน่า และปลาโฮกิ เป็นต้น (Smith, Mcveagh and Steinke, 2008) เนื้อปลาแซลมอนสดและรมควัน 
(Keskin and Atar, 2011; Erica, 2012) ผลิตภัณฑ์อาหารอิตาลีชื่อ Palombo ท่ีทําจากเนื้อปลาฉลาม (Barbuto et al., 
2010) เป็นต้น  

ผลการวิเคราะห์ลําดับนิวคลีโอไทด์ในส่วนของยีน COI ของตัวอย่างชิ้นเนื้อปลาจากผลิตภัณฑ์อาหารซูชิจํานวน 
49 ตัวอย่าง โดยการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์ของตัวอย่างชิ้นเนื้อปลากับข้อมูลพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ ใน
ฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมสากล GenBank และ BOLD พบว่าสามารถจําแนกชนิดตัวอย่างชิ้นเนื้อปลาจากผลิตภัณฑ์ซูชิได้
ท้ังหมด 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% ซ่ึงเป็นค่าท่ี
สูงและยอมรับได้ในการนํามาใช้ระบุชนิดของสัตว์ (ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์, 2556) ผลท่ีได้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์
อาหารประเภทซูชิท่ีรวบรวมได้ จากการสุ่มเก็บตัวอย่างจากร้านขายซูชิท้ังในตลาด ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารญี่ปุ่น 
จํานวน 11 ร้านในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไม่พบการแทนที่หรือการปลอมปนของเนื้อปลาชนิดอ่ืนท่ีไม่ตรงกับท่ี
ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์หรือตามคําโฆษณาของผู้ขาย โดยตัวอย่างปลาจากซูชิแซลมอนระบุได้เป็นปลาแซลมอนแอตแลนติก 
(S. salar) และปลาแซลมอนเทราต์หรือปลาเรนโบว์เทราต์ (O. mykiss) และตัวอย่างปลาจากซูชิทูน่าระบุชนิดได้เป็น



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ปลาทูน่าครีบเหลือง (T. albacares) ปลาโอดํา (T. tonggol) และปลาทูน่าตาโต (T. obesus) โดยปลาแซลมอนที่นิยม
นํามาบริโภคในลักษณะของปลาดิบและใช้ในผลิตภัณฑ์ซูชิมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ ปลาแซลมอนแอตแลนติกและปลาแซลมอน
แปซิฟิก ปลาแซลมอนแอตแลนติก คือชนิด S. salar และปลาแซลมอนแปซิฟิกเป็นปลาในสกุล Oncorhynchus มีหลาย
ชนิด เช่น O. mykiss, O. keta, O. kisutch, O. tshawytscha, O. gorbuscha, O. nerka และ O. masou (Cline, 
2012) ส่วนปลาทูน่าท่ีนิยมนํามาทําซูชิ นอกจากปลาทูน่าครีบเหลือง (T. albacares) ปลาโอดํา (T. tonggol) และ 
ปลาทูน่าตาโต (T. obesus) ท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้แล้ว ก็ยังมีปลาทูน่าชนิดอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในสกุลเดียวกัน ได้แก่ ปลาอัลบาคอร์  
(T. alauga) ปลาทูน่าครีบน้ําเงินใต้ (T. maccoyii) ปลาทูน่าครีบน้ําเงินเหนือ (T. thynnus) ปลาทูน่าครีบน้ําเงิน
แปซิฟิก (T. orientalis) และปลาทูน่าครีบดํา (T. atlanticus) (Lowenstein, Amato and Kolotronis, 2009; 
Vandamme et al., 2016)  

ในการศึกษาคร้ังนี้ ไม่พบปัญหาการแทนที่หรือการปลอมปนเนื้อปลาชนิดอ่ืนท่ีไม่ตรงกับชนิดปลาท่ีระบุไว้บน
ผลิตภัณฑ์หรือตามคําโฆษณา หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซ่ึงนับว่าเป็นเรื่องที่ดี ทําให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทซูชิปลาในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ยังคงอยู่ในมาตรฐานของความปลอดภัย ซ่ึงวิธีการนี้ยังสามารถ
นําไปใช้ในการเฝ้าระวังปัญหาการแทนที่และการปลอมปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาประเภทอื่น ๆ  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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การผลิตเอทานอลด้วยยสีต์ทนแรงดนัออสโมติกท่ีคัดแยกจากผลไม้ในจังหวัดจันทบุร ี
Ethanol Production by Osmotolerant Yeast Isolated from Fruits  

in Chanthaburi Province  
ปรัชญา เฉลียวฉลาด, วิญญู ภักดี, เจนจิรา เนตรแสงศรี และศิริวิมล ลาดโฮม 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจั ย ในครั้ งนี้ มี วั ต ถุประสงค์ เพื่ อคัดแยกและคัด เลือกยีสต์ทนแรงดันออสโมติก  ซ่ึ งสามารถ 
ผลิตเอทานอลได้จากสับปะรด มะละกอ และกล้วยหอม พบว่าสามารถคัดแยกยีสต์ได้ท้ังหมด 28 ไอโซเลท เมื่อนํายีสต์            
ท่ีคัดแยกได้มาทําการคัดเลือกหายีสต์ท่ีมีความสามารถในการทนแรงดันออสโมติก พบว่า ยีสต์จํานวน 6  ไอโซเลท ได้แก่ 
ไอโซเลท Pi-09, Pi-11, Pa-01, Pa-04, Ba-01 และ Ba-07สามารถหมักให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอาหารที่มีกลูโคส 
2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก ได้สูงที่สุด จากนั้นยีสต์ไอไซเลทเหล่านี้ถูกนําไปทดสอบประสิทธิภาพในการหมักเอทานอลใน
อาหารที่มีกลูโคส 15 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก พบว่า ไอโซเลท Ba-01 สามารถผลิตปริมาณเอทานอลได้สูงที่สุดเท่ากับ 
53.72 กรัมต่อลิตร ท่ีเวลาการหมัก 24 ชั่วโมง  
คําสําคัญ : ยีสต์ทนแรงดันออสโมติก, การคักแยก, การผลิตเอทานอล  

 
Abstract 

 
The aims of this research was conducted to isolate and screen osmotolerant yeast for 

ethanol production from pineapple, papaya and banana.  It was found that twenty-eight isolates were 
obtained from fruit samples. All of them were screened for osmotolerant yeast. The results revealed 
that six isolates namely Pi-09, Pi-11, Pa-01,Pa-04, Ba-01 and Ba-07 were able to ferment and showed 
the strongest the positive to carbon dioxide gas production in 2% (w/v) glucose culture medium.  
These isolates were further tested for their efficiency to produce the ethanol fermentation using 
carbon fermentation broth test medium containing 15% (w/v) glucose.   Ba-01 showed the highest 
ethanol production was 53.72 g/L after fermentation 24 hours. 
Keywords : Osmotolerant yeast, Isolation, Ethanol production 
 
 
บทนํา 

ปัจจุบันเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากแหล่งผลิตมีจํานวนจํากัด 
จึงไม่สามารถผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงได้เพียงพอกับความต้องการที่สูงขึ้นตามความเจริญทางเศรษฐกิจ (สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ,  2542) โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนํามาใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะ 
เครื่องจักรกลทางการเกษตร และน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ท้ังนี้น้ํามันเชื้อเพลิงซ่ึงเป็นปิโตรเลียม
ชนิดหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถผลิตขึ้นใหม่ทดแทนได้ (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ, 2543) นอกจากนี้ท่ัวโลกยังประสบกับปัญหาราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงและผันผวนอยู่ตลอดเวลา และ 
มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น ทําให้มีความพยายามในการค้นหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน โดยเอทานอลเป็นหนึ่งใน
พลังงานทดแทนที่ได้รับความสนใจในการศึกษาอย่างแพร่หลายในการนําเอทานอลมาเป็นส่วนผสมในน้ํามันเชื้อเพลิง 
เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด สามารถผลิตได้ในปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น 
สามารถลดการนําเข้าปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในประเทศ และช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 
(Puligundla et al., 2011)  สําหรับประเทศไทยมีการผลิตเอทานอลเป็นพลังงานทดแทนเช่นกัน โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ท่ีใช้
ในการผลิตเอทานอลเป็นผลผลิตท่ีได้จากการเกษตรหรือเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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กากน้ําตาล มันฝรั่ง และข้าวฟ่าง เป็นต้น ซ่ึงวัสดุดิบเหล่านี้ถูกนํามาผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการทางชีวภาพ คือ  
ใช้กระบวนการหมัก (Fermentation) ด้วยยีสต์ (Yeast) ซ่ึงยีสต์จะเปลี่ยนวัตถุดิบ (Substrate) เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ 
และเอทานอล  

ยีสต์ทนแรงดันออสโมติก (Osmotolerant yeast) เป็นยีสต์ท่ีสามารถเจริญในบริเวณที่มีความเข้มข้นของ
สารละลายสูง เช่น เจริญในสิ่งแวดล้อมที่มีเกลือความเข้มข้นสูง เช่น น้ํากร่อย น้ําเค็ม หรือเจริญในอาหารที่มีเกลือ 
เป็นองค์ประกอบ เช่น ผักดอกเค็ม ซีอ้ิว เต้าเจี้ยว เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถพบในอาหารที่มีน้ําตาลความเข้มข้นสูงถึง 
40 - 70 เปอร์เซ็นต์ เช่น น้ําผึ้ง น้ําผลไม้เข้มข้น แยม ผลไม้รสหวาน และน้ําเชื่อม เป็นต้น (ศศิธร และคณะ, 2544)
นอกจากนี้ยังมียีสต์หลายสายพันธุ์ท่ีสามารถเจริญในสภาพแวดล้อมท่ีมีปริมาณของเอทานอล และกรดอะซิติกเข้มข้มสูง 
(Pfannebecker et al., 2016) ท้ังนี้คุณสมบัติของยีสต์ท่ีใช้ในการผลิตเอทานอลจะต้องสามารถใช้สารตั้งต้นได้หลายชนิด 
ให้ผลผลิตเอทานอลสูง มีอัตราการหมักเอทานอลได้อย่างรวดเร็ว ให้ปริมาณผลผลิตของเอทานอลสูง ยีสต์ท่ีนํามาใช้ต้องมี
ประสิทธิภาพสูงในกระบวนการหมัก กล่าวคือ ต้องสามารถทนต่อเอทานอลที่มีความเข้มสูงที่สูง (Ethanol tolerance) 
เนื่องจากระหว่างกระบวนการหมักจะมีเอทานอลบางส่วนสะสมอยู่ในเซลล์ยีสต์ สามารถทําให้เซลล์แตกได้ ดังนั้นยีสต์ 
ท่ีสามารถทนต่อความเข้มข้นของเอทานอลได้สูงนั้นจะส่งผลให้การผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยีสต์ 
ท่ีใช้ในกระบวนการหมักควรทนต่ออุณหภูมิสูง เนื่องจากระหว่างการผลิตเอทานอลจะมีอุณหภูมิสูงเนื่องจากมีการปล่อย
ความร้อนออกมา ทนกรด และควรทนต่อแรงดันออสโมซีสได้ดี เนื่องจากสามารถใช้อาหารที่มีปริมาณน้ําตาลเริ่มต้นสูง 
ซ่ึงน้ําตาลจําเป็นต่อการเจริญของยีสต์ เมื่อมีน้ําตาลมากพอยีสต์จึงเจริญอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการผลิตเอทานอล 
ในปริมาณท่ีสูงขึ้น (กุสุมาวดี, 2559) ซ่ึงยีสต์ท่ีมีความเหมาะสมในระดับอุตสาหกรรมควรมีศักยภาพในการหมักเอทานอล
ได้รวดเร็ว และมีความสามารถในการจับกลุ่มตกตะกอนได้ดี เพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิต (Brooks, 2008; Pereira 
et al., 2010)  

ยีสต์ท่ีนิยมนํามาใช้ในการหมักเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่จะใช้ยีสต์
สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae,   S..  bayanus, S. paradoxus และ S. pastorians เป็นต้น (Ali  and  Khan,  
2014) ซ่ึงยีสต์สายพันธุ์เหล่านี้ท่ีอุณหภูมิและสภาวะเหมาะสมสามารถผลิตเอทานอลได้สูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร 
อุณหภูมิท่ีใช้โดยท่ัวไปในกระบวนการหมักเอทานอลจากยีสต์อยู่ระหว่าง 25 - 35 องศาเซลเซียส ท้ังนี้ระหว่าง
กระบวนการหมักจะเกิดความร้อนขึ้นจากเมแทบอลิซึมของยีสต์ ดังนั้นความร้อนจากการผลิตเอทานอลในระดับ
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นต้องถูกระบายหรือถูกทําให้ลดลงโดยใช้ระบบหล่อเย็น และมีการควบคุมอุณหภูมิท่ีใช้ในการหมัก 
ให้อยู่ในช่วง 30 - 35 องศาเซลเซียส (ชุติมา ศรีงิ้ว, 2548) 

ดัวยเหตุผลดังกล่าว การวิจัยในครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการคัดแยกยีสต์สายพันธุ์ท่ีสามารถเจริญได้ในอาหารที่มี
น้ําตาลความเข้มข้นสูงและสามารถหมักเอทานอลได้อย่างรวดเร็วจากผลไม้ในท้องถิ่น ซึ่งผลการศึกษานี้จะเป็นความรู้
และข้อมูลพื้นฐานในการนําไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลิตพลังงาน
ทดแทน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อคัดแยกและคัดเลือกยีสต์ท่ีทนแรงดันออสโมติกจากผลไม้ 
2. เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของยีสต์ไอโซเลทท่ีคัดเลือกได้  
3. เพื่อศึกษาความสามารถในการหมักผลิตเอทานอลของยีสต์ท่ีคัดเลือกได้ 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
การคัดแยกยีสต์จากผลไม้ในเขตจังหวัดจันทบุรี (ดัดแปลงจากวิธีการของสุมาลี เหลืองสกุล, 2539) 

นําตัวอย่างผลไม้ ได้แก่ สับปะรด มะละกอ และกล้วยหอม จํานวน 9 ตัวอย่าง ซ่ึงเป็นผลไม้ท่ีปลูก 
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 จากนั้นคัดแยกยีสต์ท่ีได้แต่ละไอโซเลท โดยพิจารณาจากลักษณะโคโลนีท่ีแตกต่างกัน และนํามาแยก



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ จากนั้นเก็บรักษาเชื้อบริสุทธ์ิท่ีคัดแยกได้ในอาหาร Yeast extract-malt  extract agar (YM)   ท่ีอุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส เพื่อใช้ทดสอบในขั้นต่อไป 
การศึกษาคุณลักษณะทางสรีรวิทยาของยีสต์ (ดัดแปลงจากวิธีการของ Kurtzman et al., 2011) 

 1) การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของยีสต์ 
นํายีสต์มาเพาะเลี้ยงให้ได้โคโลนีเดี่ยว โดยทําการขีดลากแบบไขว้ (Cross streak) ลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ  

YM บ่มที่อุณหภูมิ 30  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 - 48  ชั่วโมง ศึกษาลักษณะการเจริญบนอาหารแข็ง สังเกตสีและ
ลักษณะโคโลนีของยีสต์ แล้วถ่ายเชื้อลงใน YM  broth บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 - 48 ชั่วโมง ศึกษา
ลักษณะการเจริญของเชื้อในอาหารเหลว รวมท้ังสังเกตลักษณะรูปร่าง การเรียงตัว และการเพิ่มจํานวนของเซลล์ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ 
 2) ศึกษาการสร้างแอสโคสปอร์  

นํายีสต์มาขีดลากแบบไขว้บนอาหาร 5% malt extract agar บ่มท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และอาหาร 
YM agar บ่มที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นตรวจดูการสร้างแอสโคสปอร์ท่ีเวลา 3, 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วัน บันทึกผล 
การสร้างแอสโคสปอร์ในแอสคัส จํานวน และรูปร่าง  
 3) ศึกษาการสร้างเส้นใยแท้และเส้นใยเทียม  

เพาะเลี้ยงยีสต์บนอาหาร PDA ด้วยวิธี Dalmau plate technique   โดยใช้เข็มเขี่ยเชื้อลากเป็นเส้นตรง และทํา    
point inoculation  2  ตําแหน่ง ในจานเพาะเชื้อเดียวกัน ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ท่ีปลอดเชื้อ บ่มที่อุณหภูมิห้องหรือ 
ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 - 10 วัน ตรวจการสร้างเส้นใยเทียมและเส้นใยแท้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
บริเวณที่ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ 
การคัดเลือกยีสต์ที่มีความสามารถในการหมักน้ําตาลกลูโคส (ดัดแปลงจากวิธีการของ Banett และคณะ, 2000 และ
สาวิตรี ลิ่มทอง, 2549) 

ทําการเพาะเลี้ยงยีสต์ท่ีคัดแยกได้ในอาหารเหลว YM ให้มีอายุ 24 ชั่วโมง จากน้ันนํามาเตรียมสารละลาย
แขวนลอยเซลล์ (Cell suspension) และถ่ายเซลล์แขวนลอยซึ่งมีปริมาณเซลล์เท่ากับ 107 CFU/มิลลิลิตร ปริมาตร 500 
ไมโครลิตร ลงในอาหารเหลว Yeast extract broth ท่ีมีน้ําตาลกลูโคสความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก มีหลอดดักแก๊ส 
(Durham tube) ใส่อยู่ จากนั้นนําไปบ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 7 วัน สังเกตผลการหมัก โดยพิจารณา
จากการสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดขึ้นในหลอดดักแก๊ส หากยีสต์สามารถผลิตแก๊สได้ในปริมาณสูงจัดว่าเป็นเชื้อ 
ท่ีสามารถผลิตเอทานอล เนื่องจากแก๊สท่ีเกิดข้ึนนี้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการหมักเอทานอล  
ดังสมการ 
  

C6H12O6                        2C2H5OH           +           2CO2 

ท้ังนี้ยีสต์ท่ีสามารถหมักน้ําตาลกลูโคสได้จะถูกคัดเลือกเพื่อนําไปศึกษาความสามารถในการหมักเอทานอล 
ในขั้นต่อไป 
การศึกษาการหมักสําหรับผลิตเอทานอลของยีสต์ที่คัดเลือกได้ (ดัดแปลงจากวิธีการของนฤมล โตอ่อน, 2549;                
สุดารัตน์ แซ่โจว, 2555 และ Brooks, 2008) 

เพาะเลี้ยงยีสต์ท่ีคัดเลือกลงในอาหาร Carbon  fermentation  test  broth  ท่ีมีน้ําตาลกลูโคสความเข้มข้น 
15 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก จากนั้นนําไปบ่มบนเครื่องเขย่าแนวระนาบด้วยความเร็วรอบ 100 รอบ/นาที ท่ีอุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส ทําการเก็บตัวอย่างที่เวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง นําตัวอย่างน้ําหมักมาวิเคราะห์หาปริมาณเอทานอล 
ท่ีผลิตได้ด้วยเคร่ืองวัดปริมาณแอลกอฮอล์ (Ebulliometer) ทําการวิเคราะห์ผลตามวิธีของนฤมล โตอ่อน (2549) 
 
ผลการวิจัย 
ตัวอย่างผลไม้ที่ใช้ในการคัดแยกยีสต์ 

ตัวอย่างผลไม้ท่ีใช้ในการคัดแยกออสโมฟิลิกยีสต์ในการวิจัยในครั้งนี้นํามาจากตลาดนัดเขาไร่ยา จังหวัดจันทบุรี  
ได้แก่ สับปะรด มะละกอ และกล้วยหอม ท้ังนี้ได้ตั้งชื่อรหัสตัวอย่างดังนี้ สับปะรด (Pineapple) รหัสตัวอย่างคือ Pi 
มะละกอ (Papaya) รหัสตัวอย่างคือ Pa และกล้วยหอม (Banana) รหัสตัวอย่างคือ Ba 

 

การคัดแยกเชื้อยีสต์จากผลไม้ 
จากการคัดแยกยีสต์จากผลไม้ท้ัง 3 ชนิด จํานวน 9 ตัวอย่าง ท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหาร Potato dextrose agar 

(PDA) เติมกรดทาร์ทาริกความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสามารถคัดแยกเชื้อยีสต์ได้ท้ังหมด 28  ไอโซเลท ในจํานวนนี้
แยกได้จากสับปะรด 11 ไอโซเลท มะละกอ 10 ไอโซเลท และกล้วยหอม 7 ไอโซเลท ดังตารางที่ 1   
 
ตารางที่ 1 รหัสไอโซเลทของยีสต์ท่ีคัดแยกได้จากผลไม้ 

 
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของยีสต์ที่คัดแยกได้ 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของยีสต์แต่ละไอโซเลทพบว่า โคโลนีส่วนใหญ่มีรูปร่างกลม ขอบโคโลนีมีลักษณะ
เรียบ  บางชนิดมีขอบหยัก โคโลนีมีการยกนูนสูงจากผิวหน้าอาหาร ผิวโคโลนีมีลักษณะเรียบ ด้านขรุขระ และมันวาว  โดย
โคโลนีท่ีแยกได้ทุกไอโซเลทมีสีขาว จากนั้นนําโคโลนีท่ีได้มาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า 
ยีสต์แต่ละไอโซเลทมีรูปร่างแตกต่างกัน คือ รูปร่างรีและปลายด้านหนึ่งแหลม รูปร่างยาว รูปร่างไข่-รี และรูปร่างกลม-รี 
เม่ือทําการศึกษาลักษณะการเจริญของเชื้อในอาหารเหลวพบว่า ยีสต์แต่ละไอโซเลทสามารถเจริญในอาหารเหลวได้
แตกต่างกัน คือ เจริญบนผิวหน้าอาหาร เจริญได้ทั่วหลอดอาหาร และเชื้อลอยเป็นฝ้าท่ีผิวหน้าอาหาร หรือจับกลุ่มกันเป็น
ก้อนเล็ก ๆ ตกตะกอน ลักษณะเซลล์ยีสต์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แสดงดังภาพที่ 1 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

\ 
 
 

 

Pi-01 Pi-02 Pi-03 Pi-04 Pi-05 
 
 

 
 

    

Pi-06  Pi-07  Pi-08  Pi-09  Pi-10 
 
ภาพที่ 1 ลักษณะเซลล์ยีสต์ท่ีคัดแยกได้จากผลไม้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์  
 

ผลไม้ รหัสไอโซเลท ผลไม้ รหัสไอโซเลท ผลไม้ รหัสไอโซเลท 
 
 
 
 
 

สับปะรด 
(Pineapple) 

Pi-01  
 
 
 
 

มะละกอ 
(Papaya) 

Pa-01  
 
 
 
 

กล้วยหอม 
(Banana) 

Ba-01 
Pi-02 Pa-02 Ba-02 
Pi-03 Pa-03 Ba-03 
Pi-04 Pa-04 Ba-04 
Pi-05 Pa-05 Ba-05 
Pi-06 Pa-06 Ba-06 
Pi-07 Pa-07 Ba-07 
Pi-08 Pa-08 - 
Pi-09 Pa-09 - 
Pi-10 Pa-10 - 
Pi-11 - - 

รวมทั้งหมด 28 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การคัดแยกเชื้อยีสต์จากผลไม้ 
จากการคัดแยกยีสต์จากผลไม้ท้ัง 3 ชนิด จํานวน 9 ตัวอย่าง ท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหาร Potato dextrose agar 

(PDA) เติมกรดทาร์ทาริกความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสามารถคัดแยกเชื้อยีสต์ได้ท้ังหมด 28  ไอโซเลท ในจํานวนนี้
แยกได้จากสับปะรด 11 ไอโซเลท มะละกอ 10 ไอโซเลท และกล้วยหอม 7 ไอโซเลท ดังตารางที่ 1   
 
ตารางที่ 1 รหัสไอโซเลทของยีสต์ท่ีคัดแยกได้จากผลไม้ 

 
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของยีสต์ที่คัดแยกได้ 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของยีสต์แต่ละไอโซเลทพบว่า โคโลนีส่วนใหญ่มีรูปร่างกลม ขอบโคโลนีมีลักษณะ
เรียบ  บางชนิดมีขอบหยัก โคโลนีมีการยกนูนสูงจากผิวหน้าอาหาร ผิวโคโลนีมีลักษณะเรียบ ด้านขรุขระ และมันวาว  โดย
โคโลนีท่ีแยกได้ทุกไอโซเลทมีสีขาว จากนั้นนําโคโลนีท่ีได้มาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า 
ยีสต์แต่ละไอโซเลทมีรูปร่างแตกต่างกัน คือ รูปร่างรีและปลายด้านหนึ่งแหลม รูปร่างยาว รูปร่างไข่-รี และรูปร่างกลม-รี 
เม่ือทําการศึกษาลักษณะการเจริญของเชื้อในอาหารเหลวพบว่า ยีสต์แต่ละไอโซเลทสามารถเจริญในอาหารเหลวได้
แตกต่างกัน คือ เจริญบนผิวหน้าอาหาร เจริญได้ทั่วหลอดอาหาร และเชื้อลอยเป็นฝ้าท่ีผิวหน้าอาหาร หรือจับกลุ่มกันเป็น
ก้อนเล็ก ๆ ตกตะกอน ลักษณะเซลล์ยีสต์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แสดงดังภาพที่ 1 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

\ 
 
 

 

Pi-01 Pi-02 Pi-03 Pi-04 Pi-05 
 
 

 
 

    

Pi-06  Pi-07  Pi-08  Pi-09  Pi-10 
 
ภาพที่ 1 ลักษณะเซลล์ยีสต์ท่ีคัดแยกได้จากผลไม้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์  
 

ผลไม้ รหัสไอโซเลท ผลไม้ รหัสไอโซเลท ผลไม้ รหัสไอโซเลท 
 
 
 
 
 

สับปะรด 
(Pineapple) 

Pi-01  
 
 
 
 

มะละกอ 
(Papaya) 

Pa-01  
 
 
 
 

กล้วยหอม 
(Banana) 

Ba-01 
Pi-02 Pa-02 Ba-02 
Pi-03 Pa-03 Ba-03 
Pi-04 Pa-04 Ba-04 
Pi-05 Pa-05 Ba-05 
Pi-06 Pa-06 Ba-06 
Pi-07 Pa-07 Ba-07 
Pi-08 Pa-08 - 
Pi-09 Pa-09 - 
Pi-10 Pa-10 - 
Pi-11 - - 

รวมทั้งหมด 28 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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Ba-05  Ba-06  Ba-07 

ภาพที่ 1 (ต่อ) 
 
ศึกษาการสร้างแอสโคสปอร์ 

จากการศึกษาลักษณะการสร้างแอสโคสปอร์ของยีสต์แต่ละไอโซเลทภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า ยีสต์สามารถ
สร้างแอสโคสปอร์ได้ทุกไอโซเลท โดยแอสโคสปอร์ส่วนใหญ่มีรูปร่างกลมถึงรี โดยปลายด้านหนึ่งแหลม มักสร้าง 
แอสโคสปอร์ 1 สปอร์ใน 1 แอสคัส โดยแอสคัสส่วนใหญ่มีรูปร่างยาวหรือรูปร่างไข่-รี ตัวอย่างการสร้างแอสโคสปอร์ 
แสดงดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างรูปร่างแอสโคสปอร์ของยีสต์ท่ีคัดแยกจากผลไม้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์  
 
ศึกษาการสร้างเส้นใยแท้และเส้นใยเทียม 

จากการศึกษาลักษณะการสร้างเส้นใยแท้และเส้นใยเทียมของยีสต์ทุกไอโซเลท โดยเพาะเลี้ยงบนอาหาร 
Potato  dextrose agar (PDA) โดยวิธี Dalmau plate technique บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 - 10 วัน โดยตรวจ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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การสร้างเส้นใยแท้และเส้นใยเทียมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ผลการทดลองพบว่า ส่วนใหญ่ยีสต์แต่ละไอโซเลทจะสร้าง 
เส้นใยเทียม และมีบางไอโซเลทที่สร้างเส้นใยแท้โดยการสร้างอาร์โทสปอร์ 
การคัดเลือกยีสต์ที่มีความสามารถในการหมักน้ําตาลกลูโคส 

เมื่อนํายีสต์ท่ีคัดแยกได้จากผลไม้จํานวน 28 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการหมักนํ้าตาลกลูโคส โดย
ตรวจดูการสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอาหารเหลว Yeast extract broth ท่ีมีน้ําตาลกลูโคสความเข้มข้น 2 % 
(w/v) พบว่า เชื้อทดสอบสามารถสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ทุกไอโซเลท อย่างไรก็ตามงานวิจัยน้ีได้คัดเลือกเฉพาะ
ไอโซเลทที่มีการหมักรุนแรง คือ สามารถสร้างแก๊สเต็มหลอดดักแก๊สภายใน 24 ชั่วโมง พบว่ามี 6 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท 
Pi-09, Pi-11, Pa-01, Pa-04, Ba-01 และ Ba-07 เพ่ือใช้ในการทดลองต่อไป 
ศึกษาการหมักสําหรับการผลิตเอทานอลของยีสต์ที่คัดเลือกได้ 

ความสามารถในการหมักเพื่อผลิตเอทานอลของเชื้อยีสต์ท่ีคัดเลือกได้ในอาหาร Carbon  fermentation  test  
broth ท่ีมีน้ําตาลกลูโคสเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งคาร์บอนพบว่า ไอโซเลท Pi-09 มีปริมาณการผลิตเอทานอลได้
สูงสุดท่ี 48 ชั่วโมง ภายหลังจากการหมัก โดยสามารถผลิตเอทานอลได้เท่ากับ 49.77 กรัม/ลิตร ในขณะที่ไอโซเลท Pi-11 
สามารถผลิตเอทานอลได้ได้สูงสุดภายใน 48 ชั่วโมง และสามารถผลิตเอทานอลเท่ากับ 41.08 กรัม/ลิตร และไอโซเลท 
Pa-01 สามารถผลิตเอทานอลได้สูงสุดภายใน 48 ชั่วโมง สามารถผลิตเอทานอลเท่ากับ 39.50 กรัม/ลิตร ซ่ึงพบว่ายังคง 
ต่ํากว่าไอโซเลท Pa-04 ท่ีผลิตเอทานอลในชั่วโมงที่ 24 ของการหมักได้สูงถึง 51.35 กรัม/ลิตร และการหมักของไอโซเลท 
Ba-01 สามารถผลิตเอทานอลได้สูงกว่าทุกไอโซเลทท่ีชั่วโมงที่ 24 ของการหมัก ซ่ึงสามารถผลิตเอทานอลได้เท่ากับ 53.72 
กรัม/ลิตร ส่วนไอโซเลท Ba-07 สามารถผลิตเอทานอลได้สูงท่ีชั่วโมงที่ 24 ของการหมัก ซ่ึงผลิตเอทานอลได้ 52.14 กรัม/
ลิตร  เมื่อเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลของเชื้อยีสต์ท้ัง 6 ไอโซเลท พบว่า ไอโซเลท Ba-01 สามารถผลิตเอทานอลจาก
อาหารที่มีน้ําตาลกลูโคสเข้มข้นสูงดีกว่าทุกไอโซเลท และสามารถใช้แหล่งคาร์บอนในการผลิตเอทานอลได้อย่างรวดเร็ว 
 

 
 
ภาพที่ 3 การผลิตเอทานอลของไอโซเลท Pi-09, Pi-11, Pa-01,  Pa-04, Ba-01  และ Ba-07  ในอาหาร Carbon   

fermentation test broth ท่ีมีน้ําตาลกลูโคสเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์  
 
สรุปและอธปิรายผล 

จากการคัดแยกยีสต์ท่ีทนต่อแรงดันออสโมติกจากตัวอย่างผลไม้ 3 ชนิด ได้แก่ สับปะรด มะละกอ และกล้วยหอม 
จํานวน 9 ตัวอย่าง ซ่ึงนํามาจากตลาดนัดเขาไร่ยา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า สามารถคัดแยกยีสต์ได้จํานวน 28
ไอโซเลท จากนั้นนํามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาบนอาหารแข็ง YM agar พบว่า ยีสต์ส่วนใหญ่มีโคโลนีรูปร่างกลม 
สีขาว มีท้ังขอบเรียบและขอบหยัก เมื่อศึกษาลักษณะเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า เซลล์ยีสต์ส่วนใหญ่เป็นรูปไข่-รี 
ยาว กลมและรี ปลายด้านหนึ่งแหลม เมื่อศึกษาการเจริญในอาหารเหลว YM broth พบว่า ยีสต์แต่ละไอโซเลทมีการเจริญ
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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แตกต่างกัน เช่น เจริญทั่วหลอดอาหาร เจริญบนผิวหน้าอาหาร เป็นฝ้าท่ีผิวหน้าอาหาร และจับกลุ่มตกตะกอน โดย
งานวิจัยของ สุดารัตน์ แซ่โจว (2555) รายงานว่า การตกตะกอนของเชื้อยีสต์จะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล
เนื่องจากง่ายต่อการแยกเซลล์ออกจากกระบวนการผลิตเอทานอล การศึกษาการสร้างแอสโคสปอร์บนอาหารแข็ง YM 
agar ซ่ึงบ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ผลการศึกษาพบว่า เชื้อยีสต์ทุกไอโซเลทสามารถสร้างแอสโคสปอร์ได้ และเมื่อ
ตรวจสอบแอสโคสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า แอสโคสปอร์มีรูปร่างกลมถึงรี และพบจํานวนสปอร์ 1-2 สปอร์ 
ท้ังนี้การสร้างแอสโคสปอร์มักจะเกิดในสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญ ดังนั้นอาหารที่ใช้เพื่อให้ยีสต์สร้างสปอร์มักมี
คาร์โบไฮเดรตในปริมาณน้อย ท้ังนี้ยีสต์บางชนิดสามารถตรวจพบสปอร์เม่ือบ่มเชื้อท่ีอุณหภูมิเหมาะสมภายใน 48 ชั่วโมง 
(สาวิตรี ลิ่มทอง, 2549; Nagatsuka และคณะ, 2002)  

การศึกษาการสร้างเส้นใยแท้และเส้นใยเทียมของยีสต์ท่ีคัดแยกได้ท้ัง 28 ไอโซเลท บนอาหารแข็ง PDA agar 
โดยวิธี Dalmau plate technique พบว่าส่วนใหญ่ยีสต์แต่ละไอโซเลทสร้างเส้นใยเทียม และมีบางไอโซเลทที่สร้างเส้น
ใยแท้โดยการสร้างอาร์โทสปอร์ ซ่ึงกระบวนการสร้างเส้นใยแท้และเส้นใยเทียมในยีสต์จะแตกต่างกัน และยีสต์ท่ีสร้างเส้น
ใยเหล่านี้เมื่อกลับไปอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญมากกว่าจะกลับเป็นเซลล์เดี่ยว แสดงว่าการเจริญของเส้นใย 
เป็นการปรับตัวของยีสต์เมื่อขาดแคลนอาหาร (Gimeno et al., 1992) 

ผลการทดลองการหมักเพื่อผลิตแอลกอฮอล์พบว่า สามารถคัดเลือกยีสต์ได้จํานวน 6 ไอโซเลท ได้แก่ Pi-09,  
Pi-11, Pa-01, Pa-04, Ba-01 และ Ba-07 ซ่ึงเป็นไอโซเลทที่สามารถหมักและผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้รุนแรงและ
สามารถสร้างแก๊สได้เต็มหลอดดักแก๊ส จากน้ันนําเชื้อยีสต์ท้ัง 6 ไอโซเลท มาศึกษาการหมักเพื่อผลิตเอทานอลในอาหาร 
ท่ีมีความเข้มข้นของน้ําตาลสูง ท้ังนี้ความเข้มข้นของน้ําตาลสูงในอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงยีสต์เพื่อผลิตเอทานอลนั้น 
ส่งผลให้การหมักเป็นไปอย่างช้าๆ และสามารถผลิตเอทานอลได้ในปริมาณท่ีต่ํา ดังนั้นการใช้สายพันธุ์ยีสต์ท่ีทนต่อแรงดัน
ออสโมติกจะทําให้การหมักมีประสิทธิภาพสูง อีกท้ังยังเป็นการลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ท่ีไม่ทนต่อแรงดันออสโมติก 
(กุสุมาวดี, 2559) ดังนั้นการวิจัยนี้จึงทดสอบการหมักเอทานอลในอาหาร Carbon fermentation test broth ท่ีมี
ปริมาณน้ําตาลกลูโคสเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งคาร์บอน ซ่ึงทําการบ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยทําการ
เก็บตัวอย่างที่เวลา 24, 48, และ 72 ชั่วโมง จากการทดลองพบว่า ยีสต์ทุกไอโซเลทสามารถผลิตเอทานอลได้ โดยยีสต์ทน
แรงดันออสโมติกท่ีแยกได้จากกล้วยหอม คือ ไอโซเลท Ba-01 สามารถผลิตเอทานอลได้สูงสุดโดยสามารถผลิตเอทานอล
ได้เท่ากับ 53.72 กรัม/ลิตร ท่ี 24 ชั่วโมงหลังจากการบ่มเชื้อ รองลงมาคือ ไอโซเลท Pa-04 ท่ีแยกได้จากมะละกอ 
สามารถผลิตเอทานอลในชั่วโมงที่ 24 ของการหมักได้สูงถึง 51.35 กรัม/ลิตร ในขณะที่ไอโซเลท Pi-09 ซ่ึงแยกได้จาก
สับปะรดมีปริมาณการผลิตเอทานอลได้สูงสุดท่ี 48 ชั่วโมง ภายหลังจากการหมัก โดยสามารถผลิตเอทานอลได้เท่ากับ 
49.77 กรัม/ลิตร สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sasirin และคณะ (2011) ซ่ึงได้ทําการศึกษาการผลิตเอทานอลของยีสต์  
S. cerevisiae TISTR 5596 ซ่ึงเป็นสายพันธ์ 6ท่ีใช้ควบคุมการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง พบว่า  
S. cerevisiae TISTR 5596 สามารถผลิตเอทานอลได้สูงสุดท่ีสุดเท่ากับ 8.14 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร สายพันธุ์ยีสต์ทน
แรงดันออสโมติกท่ีมีรายงาน เช่น Debaryomyces hansenii, Pichia farinose, Zygosaccharomyces rouxii,  
Z. bailii, Z. mellis, Torulaspora delbrueckii, T. delbrueckii, Schizosaccharomyces pombe, 
Wickerhamomyces anomalus และ Candida sp. เป็นต้น (Bubnova et al., 2014; Pfannebecker et al., 
2016)  

จากการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นได้ว่า ยีสต์ทนแรงดันออสโมติกท่ีคัดเลือกได้จากผลไม้ในเขตจังหวัดจันทบุรี 
มีศักยภาพในการผลิตเอทานอลและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนําไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอลในระดับ
อุตสาหกรรม 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ยีสต์ท่ีแยกได้จากผลไม้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต 
เอทานอลได้ อย่างไรก็ตามพบว่ายีสต์ท่ีคัดเลือกได้นั้นสามารถผลิตเอทานอลได้ในปริมาณที่ไม่สูงมาก ดังนั้นจึงต้องมี
การศึกษาในด้านปัจจัยและสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่ออิทธิพลการหมักเพื่อผลิตเอทานอล ตลอดจนศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์เพื่อเพิ่มผลผลิตของเอทานอลให้เพิ่มข้ึนต่อไป  
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 
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เครื่องอัดปุ๋ยเม็ดจากทางใบปาล์มสําหรับเกษตรกรรายย่อย 
A Fertilizer Pellet Machine from Palm Leaves for Smallholder Farmers 

อัคฆพงศ์  สถาวรินทุ, ร้อยทิศ  ญาติเจริญ, สุรพงษ์  โซ่ทอง  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 

บทคัดย่อ 
 

 เครื่องอัดปุ๋ยเม็ดใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวส่งกําลังขนาด 2 แรงม้า ถ่ายทอดกําลังผ่านสายพานและพลูเล่ย์ไปยังเกลียว
อัดขนาด 3.5 น้ิว สําหรับอัดปุ๋ยผ่านรูของหน้าแป้นเพื่อผลิตปุ๋ยเม็ด โดยมีความช้ืนก่อนอัด 60 - 70 เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยเม็ดที่ได้จะมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร โดยที่ความเร็วรอบ 330 รอบต่อนาที อัตราส่วนผสมของทางใบปาล์มต่อมูลสัตว์ที่ 1 : 2 
มีค่าความสามารถเชิงวัสดุของเครื่องอัดปุ๋ยเม็ดสูงที่สุด คือ 187.78 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จากผลการวิเคราะห์ปุ๋ย ปรากฏว่า ปุ๋ยที่
มีปริมาณของมูลสัตว์ที่เพิ่มสูงข้ึนจะมีปริมาณของอินทรียวัตถุเพิ่มสูงข้ึน แต่ปริมาณธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน โพแทสเซียม 
และฟอสฟอรัส) จะลดลงเมื่อเทียบกับอัตราส่วนผสมที่มีปริมาณของทางใบปาล์มมากกว่า ผลการวิจัยนี้สรุปได้ว่า ที่อัตราส่วน
ผสม 1 : 1 มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีปริมาณอินทรียวัตถุ 37.2 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน 
โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส) 3.2 เปอร์เซ็นต์ 
คําสําคัญ : เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย, ทางใบปาล์ม 

 
Abstract 

 
A Fertilizer pellets machine used a 2 hp electric motor as a power transmission through the belt 

and pulley to screw 3.5 inch compressors diameter which compressed fertilizer through the hole of screw 
compressor for using fertilizer pellets. The humidity of fertilizer was 60-70 percent before compressing. 
Fertilizer pellets had a diameter of 5 mm. The maximum machine’s material capability at machine speed 
of 330 rpm and the ratio of the palm leaves and manure fertilizer 1: 2 was 187.78 kg/hr. Results from 
fertilizer pellets analysis showed that the quantity of organic matter will be increased with higher 
blended of the quantity of manure fertilizer ratio. However the quantity of main nutrients (N, P, and K) 
will be decreased with higher blended palm leaves ratio. Finally, this study can be concluded that the 
ratio of the palm leaves and manure fertilizer 1: 1 would be the best match for an organic matter 37.2 
percent and main nutrients (N, P, and K) 3.2 percent. 
Keywords : Fertilizer Pellet Machine, Palm Leaves 
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สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

396

บทนํา 
ในประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม การปลูกพืชชนิดต่างๆ ต้องควบคู่กับการรดน้ําและใส่ปุ๋ยเพ่ือ

การเจริญเติบโตปุ๋ยเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืช ถ้าพืชได้ปุ๋ยน้อยหรือขาดปุ๋ยก็จะไม่เจริญเติบโตงอกงามทั้ง
ยังให้ผลผลิตน้อยหรือไม่ได้เลย การทําปุ๋ยอินทรีย์หรือยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปุ๋ยชีวภาพคือ ปุ๋ยที่เกิดจากการนําเอามูลสัตว์
และเศษวัชพืชต่างๆ ที่เหลือทิ้งจากการทําการเกษตร ซ่ึงวัชพืชเหล่าน้ีจะมีประโยชน์ต่อดินและพืช เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
และรักษาความอุดมสมบูรณ์ในดินอยู่เสมอ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศไทยมีการเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องมาจากนโยบาย
ของรัฐบาลในการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสนับสนุนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน รวมทั้งการทําเกษตรอินทรีย์ที่มีเพ่ิมมากขึ้นด้วย 
อย่างไรก็ตามการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้มี 

การขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจึงต้องการวัตถุดิบมากตามไปด้วย โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ได้จากวัชพืชหรือวัสดุเหลือทิ้งจาก
การทําการเกษตร ส่ิงเหล่านี้บางส่วนได้มาจากผลผลิตหรือก่ิงก้านของพืชที่ทําการเพาะปลูก ในประเทศไทยมีการปลูกปาล์ม
นํ้ามันเป็นจํานวนมาก ซึ่งต้องมีการตัดแต่งทางใบปาล์ม เพื่อให้สะดวกในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์ม ดังน้ันจะมีทางใบปาล์มที่
ถูกตัดทิ้งไว้ในพื้นที่ เพ่ือก่อให้เกิดมูลค่าและเกิดประโยชน์จากทางใบปาล์ม จึงควรนํามาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งจะได้
ประโยชน์มากกว่าปล่อยทิ้งไว้ในพ้ืนที่ แต่เมื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสร็จแล้วจะมีปัญหาในการเก็บรักษาปุ๋ยและการนําไปใช้งาน     
การทําปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเป็นวิธีที่สามารถทําได้ง่ายและช่วยลดการฟุ้งกระจายของปุ๋ย 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีแนวคิดในการจัดทําเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยจากทางใบปาล์มวัสดุสําหรับเกษตรกร                
เพื่อความสะดวกในการนําปุ๋ยไปใช้งานและยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาปุ๋ยให้นานยิ่งข้ึน อีกทั้งยังเป็นการนําส่ิงที่เหลือใช้มา
ทําให้เกิดประโยชน์   
 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อสร้างและทดสอบความสามารถของเคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยจากทางใบปาล์มสําหรับเกษตรกรรายย่อย 

 
อุปกรณ์และวธิีการดําเนนิการวิจัย 

ในการทดสอบครั้งนี้ได้แบ่งขั้นตอนการดําเนินการไว้  2   ขั้นตอน คือ การสร้างตัวเคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยจากทางใบปาล์ม
สําหรับเกษตรกร และการทดสอบเพื่อหาความสามารถของเครื่อง 
1. วิธีการสร้างเครื่องอัดเมด็ปุ๋ยจากทางใบปาล์มสําหรับเกษตรกร 
      ในการสร้างเครื่องผลิตปุ๋ยเม็ดจากทางใบปาล์ม ซ่ึงต้องมีการออกแบบของแต่ละส่วนเพื่อนํามาประกอบเข้าด้วยกัน 
โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1.1 ออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรับระบบส่งถ่ายกําลัง ถังป้อนและเกลียวอัด 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด 

 
1.2 สร้างโครงสร้างเครื่องผลิตปุ๋ยเม็ดจากทางใบปาล์มด้วยเหล็กกล่อง 1.5 × 1.5 นิ้ว โดยมีขนาดความสูง 103 

เซนติเมตร ความกว้าง 60 เซนติเมตร ความยาว 88 เซนติเมตร เพ่ือใช้เป็นที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 2 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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1.3 ทําการสร้างถังป้อนปุ๋ยจากทางใบปาล์มขนาดความยาว 59 เซนติเมตร ความกว้าง 43 เซนติเมตร ความสูง 19 
เซนติเมตร และความหนาของแผ่นเหล็ก 0.1 เซนติเมตร รูช่องป้อนขนาด 92 เซนติเมตร 

1.4 ทําการสร้างฝาครอบพลูเล่ย์ขนาดความยาว 59 เซนติเมตร ความกว้าง 27 เซนติเมตร ความสูง 33 เซนติเมตร 
และความหนาของแผ่นเหล็ก 0.1 เซนติเมตร  
 

 
 

ภาพที่ 2 เครื่องอัดเมด็ปุ๋ยจากทางใบปาล์ม 
 

2. วิธีการทดสอบหาความสามารถของเครื่องผลิตปุ๋ยเม็ดจากทางใบปาล์ม 
ในการทดสอบเครื่องผลิตปุ๋ยเม็ดจากทางใบปาล์ม จะมีขั้นตอนดังนี้ 

      2.1 ทําการเตรียมปุ๋ยที่ผ่านการหมักแล้ว ของแต่ละอัตราส่วนผสมของทางใบปาล์มและมูลสัตว์ที่ต้องการคือ 2 : 1, 
1 : 1 และ 1 : 2 ตามลําดับ ซึ่งมีลักษณะดังแสดงในภาพที่ 3 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะของปุ๋ยที่ผ่านการหมักก่อนนําไปอัดเมด็ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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2.2 จากนั้นทําการสุ่มตัวอย่างปุ๋ยของแต่ละอัตราส่วนผสมที่แยกไว้มาวัดค่าความช้ืนโดยใช้เครื่องวัด ซ่ึงค่าความช้ืนที่
ใช้จะมีค่าอยู่ที่ช่วง 60 - 70 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุด  

2.3 ทดสอบความเร็วรอบที่ 3 ความเร็วรอบ คือ 200 รอบต่อนาที 250 รอบต่อนาที และ 330 รอบต่อนาที โดย
พิจารณาจากพลูเล่ย์และสายพานที่ได้จากสูตรการคํานวณ  

 

N2 = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

2

1
1 D

DN  

โดยที่       D1 = เส้นผ่านศูนย์กลางพลูเล่ย์ขับ 
      D2   = เส้นผ่านศูนย์กลางพลูเล่ย์ตาม (เพลาเกลียวอัด) 

            N1   = ความเร็วรอบของพลูเล่ย์ขับ 
      N2  = ความเร็วรอบของพลูเล่ย์ตาม (เพลาเกลียวอัด) 
 

ในการวัดความเร็วรอบจะทําการวัดที่เพลาเกลียวอัด นําปุ๋ยที่มีความช้ืนที่เหมาะสมแล้วใส่ลงในถังป้อน หลังจากน้ัน
เปิดเครื่องให้ทํางานโดยทําการจับเวลา 30 วินาที แล้วทําการปิดเครื่องเพื่อให้ปุ๋ยที่จะนํามาทดสอบอยู่ในเกลียวอัดก่อนทุกคร้ัง 
เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าที่ได้คลาดเคล่ือน 

2.4 หลังจากน้ันเปิดเครื่องแล้วเริ่มจับเวลาอีกคร้ัง โดยเริ่มจับเวลาตั้งแต่เครื่องเร่ิมทํางาน ปุ๋ยจะไหลออกมาผ่านรู
หน้าแป้นแล้วไหลลงสู่ถาดรอง ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

 
ภาพที่ 4 ปุ๋ยที่ถูกอัดออกมาลงสู่ถาดรอง 

 

2.5 หลังจากปุ๋ยลงสู่ถาดรองแล้ว ก็จะตกลงสู่ภาชนะที่วางอยู่บนเครื่องช่ังน้ําหนัก จนปุ๋ยตกลงมาได้นํ้าหนัก 10 
กิโลกรัม แล้วจึงทําการหยุดเวลาแล้วหยุดการทํางาน ดังแสดงในภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 5 ช่ังน้ําหนักปุ๋ยที่ผลิตได้ 10 กิโลกรัม 

 

2.6 นําปุ๋ยที่ผ่านการผลิตด้วยเครื่องผลิตปุ๋ยเม็ดแล้ว ไปตากแดดลดความช้ืนให้เหลือความช้ืนไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ 
อัตราส่วนผสม จุลินทรีย์มีการย่อยสลายต่อไปและทําให้สูญเสียธาตุอาหาร ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

   
ภาพที่ 6 การตากปุ๋ย 

 

9. นําปุ๋ย ดังแสดงในภาพที่ 7 ที่ตากแห้งแล้วไปตรวจสอบคุณภาพ และคํานวณหาค่าความสามารถเชิงวัสดุ                
ซ่ึงในการทดสอบแต่ละครั้งหลังจากส้ินสุดการผลิตปุ๋ยเม็ดในแต่ละอัตราส่วนผสม ควรทําความสะอาดเครื่องผลิตปุ๋ยเม็ด             
เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าที่ได้คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง เพราะอาจมีเศษปุ๋ยที่ติดค้างอยู่ในเครื่องสะสมอยู่ 

 
ภาพที่ 7 ลักษณะของปุ๋ยเม็ดที่ผ่านกระบวนการผลิตจากเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด 

3. ผลการวิจยั 
3.1. ผลการศึกษาความสามารถเชิงวัสดุของเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด 
ในการทดสอบเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด โดยการช่ังน้ําหนักปุ๋ยที่ผลิตได้จํานวน 10 กิโลกรัม จะได้ค่าความสามารถเชิงวัสดุ

ของเครื่องที่ความเร็วรอบและอัตราส่วนผสมโดยน้ําหนักต่างๆ กัน ดังแสดงในตารางที่ 1 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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2.6 นําปุ๋ยที่ผ่านการผลิตด้วยเครื่องผลิตปุ๋ยเม็ดแล้ว ไปตากแดดลดความช้ืนให้เหลือความช้ืนไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ 
อัตราส่วนผสม จุลินทรีย์มีการย่อยสลายต่อไปและทําให้สูญเสียธาตุอาหาร ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

   
ภาพที่ 6 การตากปุ๋ย 

 

9. นําปุ๋ย ดังแสดงในภาพที่ 7 ที่ตากแห้งแล้วไปตรวจสอบคุณภาพ และคํานวณหาค่าความสามารถเชิงวัสดุ                
ซ่ึงในการทดสอบแต่ละครั้งหลังจากส้ินสุดการผลิตปุ๋ยเม็ดในแต่ละอัตราส่วนผสม ควรทําความสะอาดเครื่องผลิตปุ๋ยเม็ด             
เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าที่ได้คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง เพราะอาจมีเศษปุ๋ยที่ติดค้างอยู่ในเครื่องสะสมอยู่ 

 
ภาพที่ 7 ลักษณะของปุ๋ยเม็ดที่ผ่านกระบวนการผลิตจากเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด 

3. ผลการวิจยั 
3.1. ผลการศึกษาความสามารถเชิงวัสดุของเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด 
ในการทดสอบเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด โดยการช่ังน้ําหนักปุ๋ยที่ผลิตได้จํานวน 10 กิโลกรัม จะได้ค่าความสามารถเชิงวัสดุ

ของเครื่องที่ความเร็วรอบและอัตราส่วนผสมโดยน้ําหนักต่างๆ กัน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

 

 

 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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400

ตารางที่ 1 ค่าความสามารถเชิงวัสดุของเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด 

ความเร็วรอบ
(รอบต่อนาที) 

อัตราส่วนผสม(โดยน้ําหนัก) 
ทางใบปาล์ม : มลูสัตว์ 

ค่าความสามารถเชิงวัสดุ 
(กิโลกรัมต่อชั่วโมง) 

200 
2: 1 ไม่สามารถทดสอบได ้
1: 1 ไม่สามารถทดสอบได ้
1: 2 ไม่สามารถทดสอบได ้

250 
2: 1 ไม่สามารถทดสอบได ้
1: 1 166.69 
1: 2 172.79 

330 
2: 1 165.76 
1: 1 176.68 
1: 2 187.78 

   หมายเหตุ หาค่าความสามารถโดยใช้นํ้าหนักส่วนผสม 10 กิโลกรัม 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที อัตราส่วนผสม 2 : 1, 1 : 1 และ 1 : 2 และความเร็ว        
รอบ 250 รอบต่อนาที ที่อัตราส่วนผสม 2 : 1 ไม่สามารถทดสอบเพื่อหาค่าความสามารถเชิงวัสดุได้ โดยที่ความเร็วรอบ 250 
รอบต่อนาที ที่อัตราส่วนผสม 1 : 1 และ1 : 2 ให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุ 166.69 และ172.79 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ตามลําดับ 
ส่วนของความเร็วรอบที่ 330 รอบต่อนาที ที่อัตราส่วนผสม 2 : 1, 1 : 1 และ1 : 2 ให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุ คือ 165.76, 
176.68 และ 187.78 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ตามลําดับ 

 
3.2 ผลการวิเคราะห์ปุ๋ย 
ในการวิเคราะห์ปุ๋ย โดยการนําปุ๋ยที่ผลิตได้ทั้ง 3 อัตราส่วนผสม ไปวิเคราะห์ธาตุอาหาร ที่สํานักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 6 โดยกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยผลิต ได้ทําการวิเคราะห์ธาตุอาหารต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าความเป็นกรด - ด่างของอัตราส่วนผสม 2 : 1, 1 : 1 และ 1 : 2 คือ 7.7, 7.7 และ 7.5 

ตามลําดับ ค่าปริมาณความชื้นของอัตราส่วนผสม 2 : 1, 1 : 1 และ 1 : 2 คือ 48.2, 10.3 และ 22.6 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
ค่าปริมาณไนโตรเจนของอัตราส่วนผสม 2 : 1, 1 : 1 และ 1 : 2 คือ 1.3, 2.1 และ 1.8 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ปริมาณ
ฟอสเฟตของอัตราส่วนผสม 2 : 1, 1 : 1 และ 1 : 2 คือ 2.0, 1.0 และ 0.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ปริมาณโพแทชของอัตรา
ส่วนผสม 2 : 1, 1 : 1 และ 1 : 2 คือ 0.2, 0.1 และ 0.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ มีค่าการนําไฟฟ้าของอัตราส่วนผสม 2 : 1, 1 : 
1 และ 1 : 2 คือ 2.0, 1.0 และ 0.1 เดซิซีเมนต่อเมตร ตามลําดับ ปริมาณอินทรียวัตถุของอัตราส่วนผสม 2 : 1, 1 : 1 และ 1 : 
2 คือ 25.8, 37.2 และ 43.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยที่อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของทุกอัตราส่วนผสมมีค่าเท่ากัน 
คือ 12 : 1 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 รายงานผลการทดสอบตัวอย่างปุ๋ย 

รายการทดสอบ 
ค่ามาตรฐานที่กําหนด 
กรมวิชาการเกษตร   

(ปี พ.ศ. 2548) 

ผลการทดสอบ 
2 : 1 

(ตัวอย่าง 1) 
1 : 1 

(ตัวอย่าง 2) 
1 : 2 

(ตัวอย่าง 3) 
1. ความเป็นกรด - ด่าง 5.5 - 8.5 7.7 7.7 7.5 
2. ความช้ืน (%) ไม่เกิน 35  48.2 10.3 22.6 
3. ไนโตรเจนทั้งหมด (%) ไม่น้อยกว่า 1.0 1.3 2.1 1.8 
4. ฟอสเฟตทั้งหมด (%) ไม่น้อยกว่า 0.5 2.0 1.0 0.1 
5. โพแทชทัง้หมด (%) ไม่น้อยกว่า 0.5 0.2 0.1 0.3 
6. ค่าการนําไฟฟา้ (dS/m) ไม่เกิน 6 เดซิซีเมนต่อเมตร 0.1 0.4 0.2 
7. อินทรียวัตถุ (%) ไม่น้อยกว่า 30  25.8 37.2 43.7 
8. C/N ratio ไม่เกิน 20 : 1 12 : 1 12 : 1 12 : 1 
9. แคมเซียมทัง้หมด (%)                   - 1.7 2.7 2.1 
10. แมกนีเซียมทั้งหมด (%)                   - 0.4 0.8 0.6 

หมายเหตุ อัตราส่วนผสมของปุ๋ย ระหว่าง ทางใบปาล์ม : มูลสัตว์ 
 
สรุปผลและอภิปรายผล   
 

 สรุปผล 
 จากการทดสอบเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด จากการทดสอบทั้งหมด 3 ความเร็วรอบปรากฏว่า ที่ความเร็วรอบ  200 รอบต่อนาที 
ไม่สามารถทดสอบได้ในทุกอัตราส่วนผสม และที่ความเร็วรอบ 250 รอบต่อนาที อัตราส่วนผสมที่ 2 : 1 เครื่องไม่สามารถผลิตเป็น
ปุ๋ยเม็ดได้ แต่อัตราส่วนผสมของปุ๋ยที่ดีที่สุดสําหรับความเร็วรอบนี้คือ อัตราส่วนผสมที่ 1 : 2 โดยให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุสูงที่สุด
คือ 172.79 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราส่วนผสมอื่นๆ แล้วจะให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุมากกว่า เน่ืองจากอัตราส่วน
ผสมของมูลสัตว์มากกว่าอัตราส่วนผสมอื่นๆ ส่วนอัตราส่วนผสมที่ 1 : 1 ให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุ 166.69 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
ที่ความเร็วรอบ 330 รอบต่อนาที ซึ่งเป็นความเร็วรอบที่ดีที่สุดของเครื่องผลิตปุ๋ยเม็ดจากทางใบปาล์ม โดยที่อัตราส่วนผสมที่ดีที่สุด
ของเครื่องคือ อัตราส่วนผสมที่ 1 : 2 มีค่าความสามารถเชิงวัสดุ 187.78 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซ่ึงให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุมากกว่า
อัตราส่วนผสมอื่นๆ คือ อัตราส่วนผสม 1 : 1 และ 2 : 1 มีค่าความสามารถเชิงวัสดุ 176.68 กิโลกรัมต่อชั่วโมงและ 165.76 กิโลกรัม
ต่อช่ัวโมง ตามลําดับ 

จากผลการวิเคราะห์ปุ๋ย ปรากฏว่า อัตราส่วนผสมของปุ๋ยที่มีคุณสมบัติตรงตามค่ามาตรฐานกําหนดและสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ คือ อัตราส่วนผสม 1 : 1 เพราะมีปริมาณธาตุอาหารหลักตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 ชนิด คือ ไนโตรเจนและฟอสเฟต
โดยมีค่าเท่ากับ 2.1 และ1.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับค่าของอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน(C/N) 12 : 1 โดยที่ 
ค่าความช้ืนและปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคือ 10.3 และ 37.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  
 
 อภิปรายผล  
 จากการทดสอบเคร่ืองอัดปุ๋ยเม็ด เมื่อพิจารณาที่ความเร็วรอบเดียวกันปุ๋ยที่มีอัตราส่วนผสมของมูลสัตว์ที่เพิ่มสูงข้ึน
จะให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากมูลสัตว์ที่หมักเกิดการย่อยสลายได้ดี อีกทั้งเศษทางใบปาล์มที่มีลักษณะ
เหนียวและแข็งมีปริมาณน้อยกว่า ทําให้ปุ๋ยที่ถูกบีบอัดด้วยสกรูและถูกตัดด้วยใบมีดแล้วออกจากหน้าแป้นเพื่อการผลิตเป็นปุ๋ย
เม็ดได้ดี และเมื่อพิจารณาที่อัตราส่วนผสมเดียวกันที่ความเร็วรอบสูงข้ึนจะให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจาก
ความเร็วรอบในการบีบอัดของสกรูการตัดของใบมีดที่สูงข้ึนทําให้ปุ๋ยที่ถูกบีบอัดด้วยสกรูและถูกตัดด้วยใบมีดแล้วออกจากหน้า
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ตารางที่ 2 รายงานผลการทดสอบตัวอย่างปุ๋ย 

รายการทดสอบ 
ค่ามาตรฐานที่กําหนด 
กรมวิชาการเกษตร   

(ปี พ.ศ. 2548) 

ผลการทดสอบ 
2 : 1 

(ตัวอย่าง 1) 
1 : 1 

(ตัวอย่าง 2) 
1 : 2 

(ตัวอย่าง 3) 
1. ความเป็นกรด - ด่าง 5.5 - 8.5 7.7 7.7 7.5 
2. ความช้ืน (%) ไม่เกิน 35  48.2 10.3 22.6 
3. ไนโตรเจนทั้งหมด (%) ไม่น้อยกว่า 1.0 1.3 2.1 1.8 
4. ฟอสเฟตทั้งหมด (%) ไม่น้อยกว่า 0.5 2.0 1.0 0.1 
5. โพแทชทัง้หมด (%) ไม่น้อยกว่า 0.5 0.2 0.1 0.3 
6. ค่าการนําไฟฟา้ (dS/m) ไม่เกิน 6 เดซิซีเมนต่อเมตร 0.1 0.4 0.2 
7. อินทรียวัตถุ (%) ไม่น้อยกว่า 30  25.8 37.2 43.7 
8. C/N ratio ไม่เกิน 20 : 1 12 : 1 12 : 1 12 : 1 
9. แคมเซียมทัง้หมด (%)                   - 1.7 2.7 2.1 
10. แมกนีเซียมทั้งหมด (%)                   - 0.4 0.8 0.6 

หมายเหตุ อัตราส่วนผสมของปุ๋ย ระหว่าง ทางใบปาล์ม : มูลสัตว์ 
 
สรุปผลและอภิปรายผล   
 

 สรุปผล 
 จากการทดสอบเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด จากการทดสอบทั้งหมด 3 ความเร็วรอบปรากฏว่า ที่ความเร็วรอบ  200 รอบต่อนาที 
ไม่สามารถทดสอบได้ในทุกอัตราส่วนผสม และที่ความเร็วรอบ 250 รอบต่อนาที อัตราส่วนผสมที่ 2 : 1 เครื่องไม่สามารถผลิตเป็น
ปุ๋ยเม็ดได้ แต่อัตราส่วนผสมของปุ๋ยที่ดีที่สุดสําหรับความเร็วรอบนี้คือ อัตราส่วนผสมที่ 1 : 2 โดยให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุสูงที่สุด
คือ 172.79 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราส่วนผสมอื่นๆ แล้วจะให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุมากกว่า เนื่องจากอัตราส่วน
ผสมของมูลสัตว์มากกว่าอัตราส่วนผสมอื่นๆ ส่วนอัตราส่วนผสมที่ 1 : 1 ให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุ 166.69 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
ที่ความเร็วรอบ 330 รอบต่อนาที ซึ่งเป็นความเร็วรอบที่ดีที่สุดของเครื่องผลิตปุ๋ยเม็ดจากทางใบปาล์ม โดยที่อัตราส่วนผสมที่ดีที่สุด
ของเครื่องคือ อัตราส่วนผสมที่ 1 : 2 มีค่าความสามารถเชิงวัสดุ 187.78 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซ่ึงให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุมากกว่า
อัตราส่วนผสมอื่นๆ คือ อัตราส่วนผสม 1 : 1 และ 2 : 1 มีค่าความสามารถเชิงวัสดุ 176.68 กิโลกรัมต่อชั่วโมงและ 165.76 กิโลกรัม
ต่อช่ัวโมง ตามลําดับ 

จากผลการวิเคราะห์ปุ๋ย ปรากฏว่า อัตราส่วนผสมของปุ๋ยที่มีคุณสมบัติตรงตามค่ามาตรฐานกําหนดและสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ คือ อัตราส่วนผสม 1 : 1 เพราะมีปริมาณธาตุอาหารหลักตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 ชนิด คือ ไนโตรเจนและฟอสเฟต
โดยมีค่าเท่ากับ 2.1 และ1.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับค่าของอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน(C/N) 12 : 1 โดยที่ 
ค่าความช้ืนและปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคือ 10.3 และ 37.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  
 
 อภิปรายผล  
 จากการทดสอบเคร่ืองอัดปุ๋ยเม็ด เมื่อพิจารณาที่ความเร็วรอบเดียวกันปุ๋ยที่มีอัตราส่วนผสมของมูลสัตว์ที่เพิ่มสูงข้ึน
จะให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากมูลสัตว์ที่หมักเกิดการย่อยสลายได้ดี อีกทั้งเศษทางใบปาล์มที่มีลักษณะ
เหนียวและแข็งมีปริมาณน้อยกว่า ทําให้ปุ๋ยที่ถูกบีบอัดด้วยสกรูและถูกตัดด้วยใบมีดแล้วออกจากหน้าแป้นเพ่ือการผลิตเป็นปุ๋ย
เม็ดได้ดี และเมื่อพิจารณาที่อัตราส่วนผสมเดียวกันที่ความเร็วรอบสูงข้ึนจะให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจาก
ความเร็วรอบในการบีบอัดของสกรูการตัดของใบมีดที่สูงข้ึนทําให้ปุ๋ยที่ถูกบีบอัดด้วยสกรูและถูกตัดด้วยใบมีดแล้วออกจากหน้า
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 
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แป้นเพื่อการผลิตเป็นปุ๋ยเม็ดได้ดี จากการพิจารณาที่ความเร็วรอบและอัตราส่วนผสมดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ที่ความเร็วรอบ 
330 รอบต่อนาที ในอัตราส่วนผสม 1 : 2 จะให้ค่าความสามารถเชิงวัสดุสูงที่สุดคือ 187.78 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง โดยที่ความเร็ว
รอบ 200 รอบต่อนาที ในทุกอัตราส่วนผสม น้ันไม่สามารถผลิตเป็นปุ๋ยเม็ดได้ เนื่องจากความเร็วรอบต่ําทําให้ปุ๋ยเกิดการอุดตัน
ที่ปลายสกรูอัด และที่ความเร็วรอบ 250 รอบต่อนาที อัตราส่วนผสม 2 : 1 น้ันไม่สามารถผลิตเป็นปุ๋ยอัดเม็ดได้ เนื่องจาก
อัตราส่วนผสมของทางใบปาล์มมีลักษณะเหนียวและแข็งที่มีปริมาณมากกว่ามูลสัตว์ทําให้ใบมีดไม่สามารถตัดได้จึงทําให้เกิด
อุดตันที่ปลายสกรูอัด 
 จากผลการวิเคราะห์ปุ๋ย ปรากฏว่า ปุ๋ยที่มีปริมาณของมูลสัตว์เพิ่มสูงข้ึนจะมีปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
มูลสัตว์เมื่อมีการหมักและการย่อยสลายก็จะเปลี่ยนเป็นอินทรียวัตถุจึงทําให้มีปริมาณมาก แต่ปริมาณธาตุอาหารหลักจะลดลง
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จนเกิดเป็นธาตุอาหารหลัก จากการพิจารณาผลการวิเคราะห์ปุ๋ยในอัตราส่วนผสมดังที่กล่าวมาแล้วน้ัน คือ อัตราส่วนผสม 1 : 
2 จะมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงที่สุดคือ 43.7 เปอร์เซ็นต์ แต่ปริมาณธาตุอาหารหลักมีค่าน้อยเกินไป โดยที่อัตราส่วนผสม 2 : 1 
จะให้ปริมาณธาตุอาหารหลักมากที่สุดเมื่อนํามารวมกัน คือ 3.5 เปอร์เซ็นต์ แต่มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ํากว่าค่ามาตรฐานที่
กําหนด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนผสม 1 : 1 ซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุมากถึง 37.2 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณธาตุอาหาร
หลักเมื่อนํามารวมกันถึง 3.2 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเป็นค่าที่เหมาะสมและตรงตามค่ามาตรฐานที่กําหนด 
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การคัดเลือกแบคทีเรียชอบเค็มท่ีสามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอสเบื้องต้นจากกะปิ 
Preliminary Screening of Protease Producing Halophilic Bacteria   

from Shrimp Paste (Ka-pi) 
พรรณวิภา แพงศรี, จิราวรรณ  แก้วน้ําเชื้อ 

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
บทคัดย่อ 

 
  กะปิเป็นอาหารหมักพื้นบ้านของประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชีย ทําได้จากการหมักกุ้งเคยด้วยเกลือแกง
โดยอาศัยการทํางานของจุลินทรีย์ท่ีเจริญได้ในสภาวะที่มีเกลือและผลิตเอนไซม์โปรติเอสที่สามารถย่อยสลายโปรตีนได้ 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและคัดเลือกแบคทีเรียชอบเค็มท่ีสามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากกะปิ         
และศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยารวมทั้งระบุสายพันธุ์ด้วยวิธีการหาลําดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นส่วน 16S rDNA              
ของแบคทีเรียท่ีคัดเลือกได้ การแยกเชื้อจากตัวอย่างจากกะปิจํานวน 10 ตัวอย่าง พบว่าสามารถแยกเชื้อได้ท้ังหมด  
11 ไอโซเลต และเมื่อทําการทดสอบการย่อยสลายโปรตีนพบว่าเชื้อแบคทีเรียไอโซเลต K 92  สามารถย่อยสลายโปรตีน
ได้สูงสุดซ่ึงมีอัตราส่วนวงใสต่อโคโลนีเท่ากับ 4.70 จากนั้นศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อไอโซเลต K 92 พบว่า             
เชื้อมีลักษณะรูปร่างท่อน ติดสีแกรมบวกและจากการศึกษาลําดับนิวคลีโอไทด์ท่ีตําแหน่ง 16Sr DNA พบว่าเชื้อ 
ไอโซเลต K 92 มีความใกล้เคียงกับแบคทีเรียสายพันธุ์ Bacillus thuringiensis มีเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึง 99 
เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงสอดคล้องกับการรายงานเกี่ยวกับแบคทีเรียในกลุ่ม Bacillus ท่ีมีความสําคัญในการผลิตเอนไซม์ 
โปรติเอสและนําไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่อไป 
คําสําคัญ : โปรติเอส,  Bacillus,  กะปิ, แบคทีเรียชอบเค็ม 

 
 

Abstract 
 

  Shrimp Paste (ka-pi) is served as the traditional fermented food of Thailand and over Asia.   
Raw materials were used shrimp and salts, which that fermented by microorganisms. Microorganisms 
produce protease enzymes that can be hydrolyze the protein. This research was focused on the 
isolation of protease producing halophilic bacteria from ka-pi samples and consequently morphology 
identification as well as 16S rDNA gene sequencing. The result found that 11 protease producing 
bacteria were isolated from ten ka-pi samples. Beside to the protease activity determination on skim 
milk medium, the isolate K 92  showed 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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การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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บทนํา 
   กะปิ (Ka-pi) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากการถนอมอาหาร (Food preservation) ด้วยวิธีการหมักเกลือ 
(Salt curing) ใช้วัตถุดิบหลักคือกุ้งฝอยหรือเคย ในแถบเอเชียจะมีชื่อเรียกต่างกัน เช่น Bagoong aramang ใน
ฟิลิปปินส์ (Montan~o  et al., 2001) Shiokara ในญี่ปุ่น (Mizutani et al., 1992) Terasi ในอินโดนีเซีย (Kobayashi 
et al., 2004) ส่วนในประเทศไทยมีกะปิมากมายหลายชนิดให้เลือกรับประทาน กะปิแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน ท้ัง
คุณภาพ วัตถุดิบ กรรมวิธีผลิต ตามแต่ท้องถิ่นนั้น ๆ ซ่ึงมีลักษณะกึ่งแข็ง เนื้อเนียน นุ่ม มีสีม่วงเข้ม นิยมใช้เป็นเครื่องปรุง
รสและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งที่ดีของโปรตีน แคลเซียม กรดอะมิโนและวิตามิน  มีคุณทางโภชนาการสูงโดย
มีโปรตีนประมาณร้อยละ 45-65 ต่อน้ําหนักกะปิแห้ง ในการผลิตนิยมผลิตในแถบพื้นที่ชายฝั่งทะเล  โดยกระบวนการ
หมักจากเชื้อจุลินทรีย์  ซ่ึงระหว่างการหมักกะปิพบแบคทีเรียท่ีชอบเจริญในสภาวะที่มีเกลือซ่ึงจะผลิตเอนไซม์โปรติเอส 
(Protease) ทําหน้าท่ีในการย่อยสลายโปรตีนในกุ้งฝอยให้มีโมเลกุลเล็กลง  ส่วนเกลือช่วยป้องกันวัตถุดิบท่ีใช้ไม่ให้เกิด
การเน่าเสียและป้องกันการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ก่อโรค  
 เอนไซม์โปรติเอส (Protease) เป็นเอนไซม์ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มของเอนไซม์ไฮโดรเลสที่สามารถเร่งปฏิกิริยาการย่อย
สลายพันธะเปปไทด์ในโปรตีน ทําให้เกิดเปปไทด์และกรดอะมิโนชนิดต่าง ๆ ซ่ึงมีผลต่อรสชาติของอาหารหมัก และเป็น
สารตั้งต้นที่สามารถทําปฏิกิริยากับองค์ประกอบอื่น ๆ ในอาหาร เช่น น้ําตาล ไขมัน เกิดเป็นสารใหม่ท่ีให้กลิ่น สี และ
ลักษณะเฉพาะตัว (Chaveesuk et al., 1993) 
  เอนไซม์โปรติเอสผลิตได้จากจุลินทรีย์หลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของแบคทีเรีย เช่น Bacillus cereus,  
Bacillus licheniformis, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas alcaligenes เป็นต้น (วัชรา นิคมขํา, 
2545) หรือแบคทีเรียชอบเค็มปานกลาง (Moderate halophilic bacteria) ท่ีพบในผลิตภัณฑ์กะปิ เช่น Lentibacillus 
kapialis (Pakdeeto et al.,2007) นอกจากนั้นยังพบว่าแบคทีเรียส่วนใหญ่ท่ีสามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอสในผลิตภัณฑ์
กะปิจากอินโดนีเซีย (Terasi)  คือ Bacillus, Pseudomonas, Micrococcus, Kurthia รวมทั้งหัวเชื้อท่ีใช้ในการผลิตมัก
พบแบคทีเรียสายพันธุ์ Bacillus brevis, Bacillus pumilus, Bacillus megaterium, Bacillus coagulans, Bacillus 
subtilis และ Micrococcus kristinae (Kobayashi et al., 2003) ซ่ึงจุลินทรีย์เหล่านี้จะผลิตเอนไซม์ท่ีช่วยย่อยสลาย
โปรตีนให้เป็นเพปไทด์ และกรดอะมิโน และสร้างสารอินทรีย์อ่ืน ๆ ช่วยเพ่ิมกล่ินและรสของกะปิดีขึ้น ดังนั้นเอนไซม์ 
โปรติเอสผลิตได้จากจุลินทรีย์หลายชนิดโดยเฉพาะกลุ่มแบคทีเรียชอบเค็มจึงเป็นแหล่งจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์โปรติเอสได้ดี 
เพราะเอนไซม์ท่ีผลิตขึ้นจากจุลินทรีย์ เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเป็นพวกชอบเกลือ บางชนิดยังเป็นทนอุณหภูมิสูงได้อีกด้วย 
(Sánchez-Porro  et al., 2003) ในประเทศไทยมีกะป ิมากมายหลายชนิด กะปิแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับวัตถุดิบ และกรรมวิธีการ ผลิตตามแต่ท้องถิ่นนั้นๆ โดยส่วนใหญ่ทํามาจากกุ้งเคย ซ่ึงมีมากในแถบชายฝั่งอันดามัน 
ดังนั้นจึงมีการผลิตกะปิ ในหลาย ๆ แห่งของพื้นที่ติดกับทะเล รวมทั้งบริเวณปากอ่าวไทยแถบจังหวัดสมุทรสงคราม 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และเพชรบุรี เป็นต้น และส่งจําหน่ายตามตลาดต่าง ๆ ท่ัวประเทศไทย ดังนั้นงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อแยกและคัดเลือกแบคทีเรียชอบเค็มท่ีสามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากกะปิ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  เพ่ือคัดแยกและบ่งชี้สายพันธุ์แบคทีเรียชอบเค็มจากกะปิท่ีสามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอสได้  
 
อุปกรณ์และวธิีดําเนนิการวจิัย 
 แหล่งตัวอย่าง 
 ตัวอย่างกะปิ 10 ตัวอย่างจากตลาด 3 แหล่ง ได้แก่ ตลาดประตูน้ําพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3 ตัวอย่าง,  ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี 4 ตัวอย่าง และตลาดบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 3 ตัวอย่าง 
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การแยกเชื้อแบคทีเรียชอบเค็มที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอส 
  นําตัวอย่าง 10 กรัมใส่ในขวดชมพู่ท่ีมีน้ํากลั่น 90 มิลลิลิตร ท่ีผ่านการฆ่าเชื้อแล้วโดยทําการเจือจางที่ระดับ 
ต่าง ๆ ปิเปตสารละลายแต่ละความเจือจางปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร เพาะเลี้ยงในอาหารแข็งนิวเตรียนท์ (Nutrient agar, 
NA) ท่ีเติมโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 (น้ําหนักต่อปริมาตร) และสกิมมิลล์  (Skim milk) ความ
เข้มข้นร้อยละ 1.0 โดยน้ําหนักต่อปริมาตร (Poluri et al., 2003) นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  
24 ชั่วโมง ศึกษาการเจริญของเชื้อ ลักษณะโคโลนี สีหรือรูปร่างที่แตกต่างกัน แยกเชื้อให้บริสุทธ์ิและเก็บลงในอาหารแข็ง
นิวเตรียนท์ (NA slant) บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และเก็บเพื่อใช้ในการทดลองขั้นต่อไป 

การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียชอบเค็มที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอส 
  นําเชื้อแบคทีเรียท่ีแยกได้มาทดสอบการย่อยสลายโปรตีนของแบคทีเรียท่ีแยกได้บนอาหารแข็งสกิมมิลล์ความ
เข้มข้นร้อยละ 1.0 โดยน้ําหนักต่อปริมาตร  นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สังเกตโคโลนีท่ี
สร้างวงใส (Clear zone) วัดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสและเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี เพื่อคํานวณอัตราส่วนของ
เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสต่อเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี (Kanlayakrit and Bovornreungroj, 2005) เก็บตัวอย่างเชื้อที่แยก
ได้ลงในอาหารแข็งนิวเตรียนท์ (NA slant) บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เก็บเพื่อใช้ในการทดลองขั้นต่อไป 

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียที่คัดเลือกได้  
 สังเกตลักษณะของรูปร่าง สีของโคโลนีของแบคทีเรียท่ีเจริญบนอาหารแข็ง ย้อมแกรมด้วยเทคนิค  
Gram’s staining เพ่ือศึกษาการติดสีและรูปร่างเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์  
 
ศึกษาลําดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นส่วน 16S rDNA ของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้ 
  ศึกษานิวคลีโอไทด์ของชิ้นส่วนบริเวณ 16S rDNA โดยส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ท่ีบริษัท แมคโครเจน(Macrogen) 
ประเทศเกาหลี ทําการเพิ่มปริมาณชิ้นส่วน 16S rDNA ด้วยเทคนิค Polymerase chain reaction (PCR) โดยใช้ไพร์
เมอร์ 27F 5' (AGA GTT TGA TCMTGG CTC AG) 3' และ 1492R 5' (TAC GGY TAC CTT GTT ACG  
ACT T) 3' และในการหาลําดับนิวคลีโอไทด์ ใช้ไพร์เมอร์ 785F 5' (GGA TTA GAT ACC CTG GTA) 3' และ  
907R 5' (CCG TCA ATT CMT TTR AGT TT) 3' เปรียบเทียบกับลําดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นส่วนบริเวณ 16S rDNA กับ
ฐานข้อมูลใน GenBank โดยใช้โปรแกรม The Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) เพื่อจําแนกสายพันธุ์
แบคทีเรีย 
 
ผลการทดลองและวิจารณ ์ 
การแยกแบคทีเรียชอบเค็มที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอส 
  จากการนําตัวอย่างจากกะปิจาก 3 แหล่งจํานวน 10 ตัวอย่าง ได้แก่ ตลาดประตูน้ําพระอินทร์  
จ.พระนครศรีอยุธยา 3 ตัวอย่าง ตลาดไท จ.ปทุมธานี 4 ตัวอย่าง  ตลาดบ้านไร่ จ. อุทัยธานี 4 ตัวอย่าง มาแยกเชื้อ
แบคทีเรียชอบเค็มในอาหารแข็งนิวเตรียนท์ (Nutrient agar, NA) ท่ีเติมโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ  
0.5 (น้ําหนักต่อปริมาตร) และสกิมมิลล์  (Skim milk) ความเข้มข้นร้อยละ 1.0 โดยน้ําหนักต่อปริมาตร พบว่าสามารถ 
คัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างกะปิจากตลาดประตูน้ําพระอินทร์  จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถคัดแยกได้  
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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การแยกเชื้อแบคทีเรียชอบเค็มที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอส 
  นําตัวอย่าง 10 กรัมใส่ในขวดชมพู่ท่ีมีน้ํากลั่น 90 มิลลิลิตร ท่ีผ่านการฆ่าเชื้อแล้วโดยทําการเจือจางที่ระดับ 
ต่าง ๆ ปิเปตสารละลายแต่ละความเจือจางปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร เพาะเลี้ยงในอาหารแข็งนิวเตรียนท์ (Nutrient agar, 
NA) ท่ีเติมโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 (น้ําหนักต่อปริมาตร) และสกิมมิลล์  (Skim milk) ความ
เข้มข้นร้อยละ 1.0 โดยน้ําหนักต่อปริมาตร (Poluri et al., 2003) นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  
24 ชั่วโมง ศึกษาการเจริญของเชื้อ ลักษณะโคโลนี สีหรือรูปร่างที่แตกต่างกัน แยกเชื้อให้บริสุทธ์ิและเก็บลงในอาหารแข็ง
นิวเตรียนท์ (NA slant) บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และเก็บเพื่อใช้ในการทดลองขั้นต่อไป 

การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียชอบเค็มที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอส 
  นําเชื้อแบคทีเรียท่ีแยกได้มาทดสอบการย่อยสลายโปรตีนของแบคทีเรียท่ีแยกได้บนอาหารแข็งสกิมมิลล์ความ
เข้มข้นร้อยละ 1.0 โดยน้ําหนักต่อปริมาตร  นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สังเกตโคโลนีท่ี
สร้างวงใส (Clear zone) วัดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสและเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี เพื่อคํานวณอัตราส่วนของ
เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสต่อเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี (Kanlayakrit and Bovornreungroj, 2005) เก็บตัวอย่างเชื้อท่ีแยก
ได้ลงในอาหารแข็งนิวเตรียนท์ (NA slant) บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เก็บเพื่อใช้ในการทดลองขั้นต่อไป 

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียที่คัดเลือกได้  
 สังเกตลักษณะของรูปร่าง สีของโคโลนีของแบคทีเรียท่ีเจริญบนอาหารแข็ง ย้อมแกรมด้วยเทคนิค  
Gram’s staining เพ่ือศึกษาการติดสีและรูปร่างเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์  
 
ศึกษาลําดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นส่วน 16S rDNA ของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้ 
  ศึกษานิวคลีโอไทด์ของชิ้นส่วนบริเวณ 16S rDNA โดยส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ท่ีบริษัท แมคโครเจน(Macrogen) 
ประเทศเกาหลี ทําการเพิ่มปริมาณชิ้นส่วน 16S rDNA ด้วยเทคนิค Polymerase chain reaction (PCR) โดยใช้ไพร์
เมอร์ 27F 5' (AGA GTT TGA TCMTGG CTC AG) 3' และ 1492R 5' (TAC GGY TAC CTT GTT ACG  
ACT T) 3' และในการหาลําดับนิวคลีโอไทด์ ใช้ไพร์เมอร์ 785F 5' (GGA TTA GAT ACC CTG GTA) 3' และ  
907R 5' (CCG TCA ATT CMT TTR AGT TT) 3' เปรียบเทียบกับลําดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นส่วนบริเวณ 16S rDNA กับ
ฐานข้อมูลใน GenBank โดยใช้โปรแกรม The Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) เพื่อจําแนกสายพันธุ์
แบคทีเรีย 
 
ผลการทดลองและวิจารณ ์ 
การแยกแบคทีเรียชอบเค็มที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอส 
  จากการนําตัวอย่างจากกะปิจาก 3 แหล่งจํานวน 10 ตัวอย่าง ได้แก่ ตลาดประตูน้ําพระอินทร์  
จ.พระนครศรีอยุธยา 3 ตัวอย่าง ตลาดไท จ.ปทุมธานี 4 ตัวอย่าง  ตลาดบ้านไร่ จ. อุทัยธานี 4 ตัวอย่าง มาแยกเชื้อ
แบคทีเรียชอบเค็มในอาหารแข็งนิวเตรียนท์ (Nutrient agar, NA) ท่ีเติมโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ  
0.5 (น้ําหนักต่อปริมาตร) และสกิมมิลล์  (Skim milk) ความเข้มข้นร้อยละ 1.0 โดยน้ําหนักต่อปริมาตร พบว่าสามารถ 
คัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างกะปิจากตลาดประตูน้ําพระอินทร์  จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถคัดแยกได้  
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  
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
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เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
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บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 
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ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

407

5 
 

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อที่แยกได้  
  การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรียท่ีมีแนวโน้มในการย่อยสลายโปรตีนได้สูงคือ K 92 K 15  
K 14 K 93 และ K 95  พบว่าแบคทีเรียท่ีแยกได้ มีลักษณะโคโลนีสีขาวขุ่น ขอบหยัก ติดสีแกรมบวก มีรูปร่างท่อน จาก
การศึกษาพบว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยามีความสอดคล้องกับการศึกษาของอําพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์และคณะ (2558) 
ทําการคัดแยกแบคทีเรียชอบเค็มท่ีสามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอส จากตัวอย่างปลาร้า พบว่าแบคทีเรียท่ีแยกได้  
12 ไอโซเลต พบว่ามี 9 ไอโซเลต ได้แก่ SA2 SA3 SB1 SC1 SC2 SD1 SE1 SF1 และ SF3 มีลักษณะโคโลนี กลมนูน 
ขอบเรียบ ผิวมันวาวท้ังหมด และ 3 ไอโซเลต ได้แก่ SA1 SE2 และ SF2 มีลักษณะโคโลนีกลม แบน ขอบหยักเป็นคลื่น 
ผิวด้าน  
 
ศึกษาลําดับนิวคลีโอไทดฺของชิ้นส่วน 16S rDNA ของแบคทีเรียไอโซเลต K 92  
  การตรวจสอบข้อมูลลําดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นส่วน 16S rDNA ของแบคทีเรียท่ีสามารถย่อยสลายโปรตีนได้โดย
การเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด์ในฐานข้อมูล GeneBank พบว่าเชื้อไอโซเลต K 92 มีความใกล้เคียงกับแบคทีเรีย 
สายพันธุ์ Bacillus thuringiensis  มีเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงเท่ากับ 99 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงผลการทดลองสอดคล้องกับ  
Ismail (2014) ท่ีสามารถแยกเชื้อจากอาหารหมักของประเทศมาเลเซียพบเชื้อแบคทีเรียจํานวนสามสายพันธุ์ท่ีสามารถ
ผลิตเอนไซม์โปรติเอสได้ ได้แก่ Bacillus sp., Enterococcus gallinarum และ Bacillus thuringiensis นอกจากนั้น
ยังพบว่าเมื่อทําการแยกเชื้อในกะปิพ้ืนบ้าน (Terasi) ของประเทศมาเลเซีย แบคทีเรียท่ีสามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอสได้
สูงสุด คือรหัส S1-13 มีลักษณะรูปร่างท่อน ติดสีแกรมบวก จัดอยู่ในกลุ่ม B. subtilis /B. amyloliquefaciens 
(Chukeatirote et al., 2016)  ส่วนในประเทศไทยมีการศึกษาโดยแยกเชื้อแบคทีเรียจากกะปิ พบว่าสายพันธุ์ท่ีแยกได้
และเหมาะสมในการนํามาใช้เป็นหัวเชื้อในการผลิต vegetarian kapi ได้แก่ แบคทีเรียไอโซเลต RY1 ซ่ึงอยู่ในกลุ่ม 
Bacillus subtilis  (Wittanalai et al., 2010) นอกจากนั้นยังพบว่าการศึกษาของ Pakdeeto et al. (2007)  ซ่ึงแยก
เชื้อจากตัวอย่างกะปิของประเทศไทยพบแบคทีเรียที่สามารถเจริญได้ในสภาวะเค็มปานกลางที่ระดับความเข้มข้นของ
เกลือโซเดียมคลอไรด์ 5-30 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่เชื้อสายพันธุ์ Lentibacillus kapialis   
 ดังนั้นจะเห็นว่าเชื้อแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอสและแยกได้จากตัวอย่างกะปิหรืออาหารหมักท่ีมี
เกลือส่วนใหญ่เป็นเชื้อในสกุล Bacillus ซ่ึงมีความสําคัญในการผลิตเอนไซม์โปรติเอส ดังนั้นเชื้อแบคทีเรีย Bacillus 
thuringiensis   K 92 ท่ีแยกได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ปลาร้า 
น้ําปลา เป็นต้น ซ่ึงเอนไซม์โปรติเอสมีบทบาทในการย่อยโปรตีนในเนื้อปลา และอาจช่วยลดระยะเวลาในการหมักให้เร็ว
ขึ้น หรือนําไปประยุกต์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้  

สรุปผลการทดลอง 
 จากการคัดแยกแบคทีเรียท่ีชอบเค็มและสามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอสได้จากตัวอย่างกะปิ พบว่าสามารถแยก
แบคทีเรียได้จํานวน 11 ไอโซเลต และเมื่อคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียท่ีคาดว่าสามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอสโดยนําไปทดสอบ
การย่อยสลายโปรตีนพบว่าเชื้อที่แยกได้ไอโซเลต K 92  สามารถย่อยสลายโปรตีนได้สูงสุดซ่ึงมีอัตราส่วนวงใสต่อโคโลนี
เท่ากับ 4.70 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเปรียบเทียบข้อมูลนิวคลีโอไทด์ของชิ้นส่วน 16S rDNA ของ 
ไอโซเลต K 92 พบว่ามีลักษณะโคโลนีมีสีขาวขุ่น รูปร่างท่อน ติดสีแกรมบวก และมีความใกล้เคียงกับแบคทีเรียสายพันธุ์ 
Bacillus thuringiensis มีเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงเท่ากับ 99 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเป็นสายพันธุ์กลุ่มสําคัญท่ีสามารถผลิต
เอนไซม์โปรติเอสได้ จึงสามารถนําไปประยุกต์ในการผลิตเอนไซม์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ และใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารหมักต่อไป 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนกับงานฐานราก โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) การวิจัยนี้เริ่มจากการรวบรวมและศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างฐานรากอาคารสูงและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพงานฐานรากและเกิดงานล่าช้า 
และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของการก่อสร้างฐานราก โดยการนําข้อมูลของปัญหามาวิเคราะห์ด้วยตาราง RPN 
เพื่อให้ได้ข้อมูลของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับการก่อสร้างฐานราก และนํามาใช้เป็นแบบสอบถามร่วมกับการประชุมระดม
สมอง แล้วทําการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละหมวดงาน จากผลการศึกษา
เทคนิค FMEA สามารถระบุถึงสาเหตุของปัญหาและผลกระทบที่ตามมา โดยแยกเป็นหมวดงานขุดปรับระดับดินค่า
ลําดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด คือ 53.45 เป็นประเภทของการใช้เครื่องจักรในการทํางาน หมวดงานเหล็กเสริมคอนกรีต
ค่าลําดับความเสี่ยงท่ีสูงที่สุด คือ 57.31 เป็นประเภทของการใช้วัสดุ หมวดงานแบบหล่อคอนกรีต สามารถแยก
ออกเป็นหมวดงานแบบหล่อคอนกรีต ก่อนเทคอนกรีตค่าลําดับความเสี่ยงท่ีสูงที่สุด คือ 57.39 เป็นเป็นประเภทของ
ความชํานาญของแรงงาน หมวดงานแบบหล่อคอนกรีต หลังเทคอนกรีตค่าลําดับความเสี่ยงท่ีสูงที่สุด คือ 48.88 เป็น
ประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการทํางาน และหมวดงานคอนกรีตค่าลําดับความเส่ียงที่สูงที่สุด คือ 57.68 เป็น
ประเภทของวัสดุท่ีใช้ในการทํางาน 
คําสาํคัญ: การควบคุมคุณภาพ, ฐานราก, เทคนิค FMEA 

 
Abstract 

 

The purpose of this research is to investigate the problem of foundation by applying the 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). The research begins with the collection and study the 
related research of the high-rise building foundation and the factors causing the delay including 
the quality control of the foundation. To investigate the problems of the foundation, the data is 
analyzed by using the Risk Prior Number (RPN) in order to get the information to provide a 
questionnaire along with the brainstormed meeting and to analyze the causes and the solutions 
of the problem in section. The FMEA technique can identify the cause of the problem and its 
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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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนกับงานฐานราก โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) การวิจัยน้ีเริ่มจากการรวบรวมและศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างฐานรากอาคารสูงและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพงานฐานรากและเกิดงานล่าช้า 
และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของการก่อสร้างฐานราก โดยการนําข้อมูลของปัญหามาวิเคราะห์ด้วยตาราง RPN 
เพื่อให้ได้ข้อมูลของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับการก่อสร้างฐานราก และนํามาใช้เป็นแบบสอบถามร่วมกับการประชุมระดม
สมอง แล้วทําการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละหมวดงาน จากผลการศึกษา
เทคนิค FMEA สามารถระบุถึงสาเหตุของปัญหาและผลกระทบที่ตามมา โดยแยกเป็นหมวดงานขุดปรับระดับดินค่า
ลําดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด คือ 53.45 เป็นประเภทของการใช้เครื่องจักรในการทํางาน หมวดงานเหล็กเสริมคอนกรีต
ค่าลําดับความเสี่ยงท่ีสูงที่สุด คือ 57.31 เป็นประเภทของการใช้วัสดุ หมวดงานแบบหล่อคอนกรีต สามารถแยก
ออกเป็นหมวดงานแบบหล่อคอนกรีต ก่อนเทคอนกรีตค่าลําดับความเสี่ยงท่ีสูงที่สุด คือ 57.39 เป็นเป็นประเภทของ
ความชํานาญของแรงงาน หมวดงานแบบหล่อคอนกรีต หลังเทคอนกรีตค่าลําดับความเสี่ยงท่ีสูงที่สุด คือ 48.88 เป็น
ประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการทํางาน และหมวดงานคอนกรีตค่าลําดับความเส่ียงที่สูงท่ีสุด คือ 57.68 เป็น
ประเภทของวัสดุท่ีใช้ในการทํางาน 
คําสาํคัญ: การควบคุมคุณภาพ, ฐานราก, เทคนิค FMEA 

 
Abstract 

 

The purpose of this research is to investigate the problem of foundation by applying the 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). The research begins with the collection and study the 
related research of the high-rise building foundation and the factors causing the delay including 
the quality control of the foundation. To investigate the problems of the foundation, the data is 
analyzed by using the Risk Prior Number (RPN) in order to get the information to provide a 
questionnaire along with the brainstormed meeting and to analyze the causes and the solutions 
of the problem in section. The FMEA technique can identify the cause of the problem and its 
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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บทนํา 
ช่วงเวลาที่ผ่านมาธุระกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีความรวดเร็วในการก่อสร้างเพื่อส่งมอบและโอนบ้าน

ให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากเจ้าของโครงการได้มีการนําเงินมาจากการกู้ธนาคารเพื่อก่อสร้างโครงการดังนั้น
ถ้าเจ้าของโครงการหรือผู้ควบคุมงานสามารถสร้างและโอนบ้านให้กับลูกค้าได้เร็วเท่าไร ก็เท่ากับเป็นการลดต้นทุน
จากดอกเบี้ยเงินกู้ได้อีกทาง ในอีกด้านหนึ่ง การจัดการเรื่องคุณภาพของงานก่อสร้างก็ยังสามารถลดปัญหาเรื่องการ
รื้อหรือการทําใหม่ได้ ซ่ึงเป็นการประหยัดท้ังค่าวัสดุ ค่าแรง และค่าดอกเบี้ยท่ีเกิดจากความล้าช้าได้อีกด้วย ดังนั้นถ้า
เจ้าของโครงการหรือผู้ควบคุมงานสามารถควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมได้ก็จะเป็น
การลดระยะเวลาในการก่อสร้าง จะช่วยให้สามารถลดต้นทุนการก่อสร้างและเพิ่มกําไรให้กับโครงการได้อีกทาง และ
ยังเป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าท่ีได้ทําการซ้ือสินค้าและบริการกับเจ้าของโครงการ 

ด้วยเหตุผลข้างต้นทําให้ผู้ประกอบการและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีความจะเป็นจะต้องหาเครื่องมือและ
หาวิธีการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในงานก่อสร้าง และยังเป็นสิ่งท่ีจะทําให้เกิดความ
หน้าเชื่อถือ หรือเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับโครงการ(เชาววัชร์ ทัศนภิญโญ, 2553) 

การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ทําให้สามารถพบเห็นอาคารที่มีขนาดใหญ่อยู่เป็นจํานวนมากเกิดข้ึนตามพ้ืนที่เศรษฐกิจต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้า และอาคารที่มีขนาดใหญ่ส่วนมากจะเป็นอาคารชุดพักอาศัย
ท่ีมีความสูงมาก ๆ โดยอาคารที่มีความสูงอย่างมากจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างค่อนข้างสูง เพื่อลดปัญหา
ในการก่อสร้างและจะต้องมีการควบคุมคุณภาพในการทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐานของงานวิศวกรรมให้ได้ดีท่ีสุด 
โครงสร้างของอาคารสูงโดยทั่วไปจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีจะต้องรับน้ําหนักจากตัวอาคารทั้งหมด ทํา
ให้การควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง มีบทบาทที่สําคัญอย่างย่ิง 

การควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะ
อาคารที่มีขนาดใหญ่และมีผู้พักอาศัยอยู่มาก ดังนั้นมาตรฐานของงานก่อสร้าง จึงควรมีการตรวจสอบและกําหนด
มาตรฐานในการทํางานรวมถึงการวางแผนการแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการก่อสร้าง (มลฤดี ภิญชวนิชย์, 
2552) การวางแผนการแก้ปัญหาในงานก่อสร้างจะช่วยเมื่อเกิดปัญหาข้ึนเราจะมีแผนการรับมือในการแก้ปัญหา ท้ัง
ยังเป็นการลดระยะเวลาในการทํางาน และยังมีผลเกี่ยวกับงบประมาณในการลงทุนด้วย 

ในการก่อสร้างโครงสร้างของอาคารขนาดใหญ่ เราสามารถแบ่งส่วนงานออกได้หลายอย่างด้วยกัน เช่น 
งานเสาเข็ม งานฐานราก คาน พ้ืน เสา งานในส่วนต่าง ๆ อาจมีความผิดพลาดเกิดข้ึนได้เสมอ (ณัฐพงศ์ มกระธัช 
และ ยศพงศ์ วงศ์ระวกีฎล, 2556) ซ่ึงความผิดพลาดเหล่านี้ ลูกค้าอาจจะไม่เห็นในเวลาที่รับมอบงานที่เสร็จแล้ว 
เพราะจะมีการแก้ไขและเก็บความเรียบร้อยก่อนการส่งมอบ แต่ในส่วนของผู้ก่อสร้างจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ท้ังค่าของ
และค่าแรงในการแก้ไขงานที่เกิดความผิดพลาด และยังเสียเวลาในการแก้ไขงานทําให้เกิดความล่าช้าในงาน 
(สุจินตน์ จินาพันธุ์, 2559)ดังนั้นเราจึงควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  

ดังนั้นจึงได้ทําการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพของงานฐานรากของอาคารตัวอย่างจะเป็นการศึกษาและ
ติดตามถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับโครงการตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ด้วยวิธี Failure Mode and 
Effect Analysis (FMEA) จะทาํให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในรูปแบบต่างๆ ของ
งานก่อสร้างฐานรากของอาคารสูง ซ่ึงในงานฐานรากจะมีความสําคัญเป็นอันดับต้นๆ ของงานโครงสร้าง แต่จะเป็น
สิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นเนื่องจากฐานรากโดยส่วนใหญ่จะจมอยู่ใต้ดิน ทําให้ไม่มีใครมองเห็น จะมีผู้ท่ีทราบถึงปัญหาก็
คือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเฉพาะในงานเท่านั้น ดังนั้นการก่อสร้างฐานรากของอาคารจึงเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
จะต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ีในการทํางาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการทางวิศวกรรม 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1 เพื่อศึกษาใช้เทคนิคด้านคุณภาพ ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของงานฐานรากด้วยเทคนิคเอฟเอ็ม

อีเอ Failure Mode and Effect Analysis ( FMEA ) 
2 เพื่อประยุกต์ใช้ Process Failure Mode and Effect Analysis (PFMEA) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง

คุณภาพงานฐานรากของอาคารสูง 
 

ระเบียบการวิจัย 
ขอบเขตของการศึกษาในโครงการตัวอย่างซ่ึงเป็นอาคารพักอาศัย สูง 37 ชั้น ความสูงรวม 127.05 เมตร 

ยังอยู่ในช่วงของระยะเวลาในการก่อสร้างงานโครงสร้าง จึงทําให้สามารถเก็บข้อมูลและศึกษาถึงปัญหาที่เกิดข้ึนกับ
งานก่อสร้างฐานรากได้อย่างครบถ้วน  

1. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลการก่อสร้างฐานรากใช้ระยะเวลารวม 5 เดือน (กรกฎาคม 2559 – 
พฤศจกิายน 2559)  

2. ได้มีการแยกหมวดของงานฐานรากไว้เป็น 4 หมวด ดังนี้ 
1. งานขุดปรับระดับดินและเทคอนกรีตหยาบ 
2. งานผูกเหล็กเสริมคอนกรีต  
3. งานไม้แบบหรือแบบหล่อคอนกรีต 
4. งานคอนกรีต 

3. ใช้เทคนิค PFMEA ในการปรับปรุงงานก่อสร้างฐานราก 
4. วิธีการเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็นการประชุมและทําแบบสอบถามจากบุคคลท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างงานฐานรากโดยแยกเป็น ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับเหมางานก่อสร้าง จํานวน 15 คน  
เพ่ือหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับการก่อสร้างงานฐานราก และหาข้อสรุปถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับงานก่อสร้างฐานราก 

5. การวัดระดับความเสี่ยง และทําการวิเคราะห์เพื่อหาค่า Risk Priority Number(RPN) ตามสูตรดังนี้ 
 

RPN = S x O x D 
 

RPN  เมื่อหมายถึง ตัวเลขลําดับความเสี่ยง Risk Priority Number 
 S  Severity  คือ ความรุนแรงของลักษณะข้อบกพร่อง 
 O  Occurrence  คือ โอกาสในการเกิด 

D Detection  คือ ความสามารถในการตรวจจับลักษณะข้อบกพร่อง 
 

ผลการวิจัย 
1. FMEA ของงานขุดปรับระดับดิน จะพบว่าปัญหาเรื่องการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยความเสี่ยง

สูงที่สุดจึงควรมีการวางแผนและจะต้องมีการเลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูกต้องเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณสูง
เกินความจําเป็น ในงานเทลีนไม่มีการบดอัดทรายเป็นงานที่มีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่ําท่ีสุด และอาจทําให้เกิดความ
บกพร่องในการทํางานได้จึงต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนการทํางานอย่างละเอียด แต่ใช้วิธีการเทลีนคอนกรีตให้มี
ความหนากว่ามาตรฐานได้เพื่อลดเวลาในการบดอัดทรายได้ดังแสดงในตารางที่ 1 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA ของงานขุดปรับระดับดิน 

 

 
 
2. FMEA ของงานเหล็กเสริมคอนกรีตจะพบว่าปัญหาเรื่องการใช้เหล็กผิดประเภทค่าเฉลี่ยความเสี่ยงสูง

ท่ีสุดจึงควรมีการวางแผนการทํางานและแผนการใช้วัสดุอย่างถูกต้องเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการทํางาน
และการทํางานไม่ได้คุณภาพ ในปัญหาเรื่องไม่มีการวางแผนงานเป็นปัญหาท่ีมีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่ําท่ีสุด และอาจ
ทําให้เกิดความบกพร่องในการทํางานและอาจทําให้ฐานรากไม่ได้คุณภาพดังแสดงในตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faliure Mode Analysis (Process FMEA)
ช่ืองาน...งานตรวจสอบคุณภาพงานฐานราก .... By…สุภัทร ภัทรเกียรติพงษ์… Date…3/6/2017...
TEAM…….……………………………..………………. FMEA No…1/5… FMEA…..................

กระบวนการ/
ส่วนงาน

ปัญหาที่เกิดข้ึน ผลท่ีตามมา ความ
รุนแรง (S)

สาเหตุของปัญหา
โอกาสที่
อาจ

เกิดข้ึน (O)

วิธีป้องกันปัญหาที่
เกิดข้ึน

การ
ตรวจจับ
ปัญหา (D)

RPN

ความชํานาญของแรงงาน ฐานรานไม่ได้คุณภาพ 4.20 ไม่มีการอบรมหรือการ
พัฒนาแรงงาน

2.67 ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาฝีมือแรงงาน

3.47 38.91

การวางระดับผิดพลาด ฐานรากไม่ได้ระดับ 3.93
ไม่มีความชํานาญของ
แรงงาน

2.93
เลือกใช้แรงงานที่มีความ
ชํานาญมาใช้ทํางาน

3.47 39.96

ความประมาทในการทํางาน
อาจเกิดอบุัติเหตุระหว่าง
การทํางาน

3.80
ความบกพร่องในการ
ทํางาน

3.13
ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือสร้าง
จิตสํานึกในการทํางาน

3.67 43.65

ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ งบประมาณสูง 4.00 ใช้งบประมาณสูง 3.40 เลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูก
วิธี

3.93 53.45

เครื่องมือมีจํานวนมาก
เลือกใช้เครื่องจักรผิด
ประเภท

3.87
การเลือกใช้เครื่องมือผิด
ประเภท

3.00
เลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูก
วิธี

4.00 46.44

เครื่องจักรชํารุดเสียหาย ความล้าช้าในการทํางาน 3.87
ไม่มีการบํารุงรักษา
เครื่องจักรก่อนทํางาน

2.87
จะต้องมีการตรวจสอบ
เครื่องจักรก่อนและหลัง
ทํางาน

3.73 41.43

งานขุดปรับ
ระดับ

กระบวนการ/
ส่วนงาน

ปัญหาที่เกิดข้ึน ผลท่ีตามมา ความ
รุนแรง (S)

สาเหตุของปัญหา
โอกาสที่
อาจ

เกิดข้ึน (O)

วิธีป้องกันปัญหาที่
เกิดข้ึน

การ
ตรวจจับ
ปัญหา (D)

RPN

การเทลีนไม่มีการบดอดั
ทราย

พื้นฐานรากทรุด 3.67
ความบกพร่องในการ
ทํางาน

2.47
จะต้องมีการตรวจสอบ
การทํางานอย่างละเอยีด
และถูกต้อง

3.93 35.63

ดินสไลด์เน่ืองจากแรงดัน
ดินภายนอก

ผนังบ่อถล่มจะเกิดความล้า
ช้าในการทํางาน

4.07
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

3.07
จะต้องมีการตรวจสอบ
การทํางานอย่างละเอยีด
และถูกต้อง

3.47 43.36

มีนํ้าขังภายในหลุม เป็นอปุสรรคในการทํางาน 3.53
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

3.00
เตรียมเครื่องจักรที่ใช้ใน
การดูดนํ้าให้พร้อม
ตลอดเวลา

3.87 40.98

การทํางานผิดข้ันตอน ความล้าช้าในการทํางาน 4.27 ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

3.13 จะต้องมีการฝึกอบรมและ
วางแผนการทํางาน

3.93 52.52

ระยะเวลาในการทํางานไม่
เพียงพอ

ฐานรานไม่ได้คุณภาพ/เกิด
ความล้าช้าในการทํางาน 4.13 ระยะเวลาไม่เพียงพอ 3.13

จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
เวลาการทํางานอย่าง
ละเอยีด

3.80 49.12

การเลือกใช้วิธีการทํางาน ฐานรานไม่ได้คุณภาพ 4.00
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

3.00
จะต้องมีการวางแผนการ
ทํางานอย่างละเอยีด

3.80 45.60

งานขุดปรับ
ระดับ



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA ของงานเหล็กเสริมคอนกรีต 

 

 
 
3. FMEA ของงานแบบหล่อคอนกรีต จะแยกออกเป็น 
    3.1 FMEA ของงานแบบหล่อคอนกรีต ก่อนเทคอนกรีตจะพบว่าปัญหาความชํานาญของแรงงานมี

ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงสูงที่สุดจึงควรมีฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ในปัญหาเรื่องมีน้ําขังภายในแบบหล่อคอนกรีต
เป็นปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่ําท่ีสุด และอาจเป็นอุปสรรคในการทํางานได้ จึงควรมีการเตรียมเครื่องจักรที่ใช้ใน
การสูบน้ําออกตลอดเวลาดังแสดงในตารางที่ 3 
 
 
 

Faliure Mode Analysis (Process FMEA)
ช่ืองาน...งานตรวจสอบคุณภาพงานฐานราก .... By…สุภัทร ภัทรเกียรติพงษ์… Date…3/6/2017...
TEAM…….……………………………..………………. FMEA No…3/5… FMEA…..................

กระบวนการ/
ส่วนงาน

ปัญหาที่เกิดข้ึน ผลท่ีตามมา ความ
รุนแรง (S)

สาเหตุของปัญหา
โอกาสที่
อาจ

เกิดข้ึน (O)

วิธีป้องกันปัญหาที่
เกิดข้ึน

การ
ตรวจจับ
ปัญหา (D)

RPN

ความชํานาญของผู้ควบคุม
งาน

ฐานรากไม่ได้คุณภาพ 3.87
ไม่มีการอบรมหรือการ
พัฒนาแรงงาน

2.80
ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาฝีมือแรงงาน

3.73 40.42

แรงงานไม่เข้าใจในงาน ฐานรากไม่ได้คุณภาพ 3.93 ความประมาทในการ
ทํางาน

3.13 ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาฝีมือแรงงาน

3.73 45.88

แรงงานไม่เพียงพอต่อการ
ทํางาน

งานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด

3.80 ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

2.93 จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
แรงงานอย่างละเอยีด

3.87 43.09

การทํางานผิดข้ันตอน
งานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด

3.73
การเลือกใช้วิธีการ
ทํางานไม่ดี

2.87
จะต้องมีการฝึกอบรมและ
วางแผนการทํางาน

3.80 40.68

ระยะเวลาในการทํางานไม่
เพียงพอ

งานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด 3.60 ระยะเวลาไม่เพียงพอ 3.07

จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
เวลาการทํางานอย่าง
ละเอยีด

4.00 44.21

ความชํานาญของแรงงาน งานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด

3.53 ไม่มีการอบรมหรือการ
พัฒนาแรงงาน

2.73 ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาฝีมือแรงงาน

3.87 37.29

ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ งบประมาณสูง 3.53
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

2.80
เลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูก
วิธี

4.00 39.54

เครื่องมือมีจํานวนมาก งบประมาณสูง 3.53 การเลือกใช้เครื่องมือผิด
ประเภท

3.13 เลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูก
วิธี

3.87 42.76

เหล็กไม่เพียงพอในการ
ทํางาน

งานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด 4.00

ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี 3.00

จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
วัสดุที่ใช้ในการทํางาน
อย่างละเอยีด

4.20 50.40

งานเหล็กเสริม
คอนกรีต

กระบวนการ/
ส่วนงาน

ปัญหาที่เกิดข้ึน ผลท่ีตามมา ความ
รุนแรง (S)

สาเหตุของปัญหา
โอกาสที่
อาจ

เกิดข้ึน (O)

วิธีป้องกันปัญหาที่
เกิดข้ึน

การ
ตรวจจับ
ปัญหา (D)

RPN

การใช้เหล็กผิดขนาด 
ประเภท

งานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด

4.40
ความประมาทในการ
ทํางาน

3.20
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
วัสดุที่ใช้ในการทํางาน
อย่างถูกต้อง

4.07 57.31

เครื่องจักรชํารุดเสียหาย
งานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด 4.00

ไม่มีการบํารุงรักษา
เครื่องจักรก่อนทํางาน 3.00

จะต้องมีการตรวจสอบ
เครื่องจักรก่อนและหลัง
ทํางาน

3.93 47.16

การวางเหล็กผิดรูปแบบ
งานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด

4.13
ความประมาทในการ
ทํางาน

2.93
จะต้องศึกษาและอบรม
ข้ันตอนการทํางานอยู่เสมอ

4.07 49.25

การผูกลวดไม่ได้มาตรฐาน ฐานรากไม่ได้คุณภาพ 3.87 ความประมาทในการ
ทํางาน

3.47 จะต้องศึกษาและอบรม
ข้ันตอนการทํางานอยู่เสมอ

4.00 53.72

ไม่มีการวางแผนการทํางาน ฐานรากไม่ได้คุณภาพ 3.87
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

2.33
จะต้องมีการวางแผนการ
ทํางานอย่างละเอยีด

4.00 36.07

งานเหล็กเสริม
คอนกรีต



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA ของงานแบบหล่อคอนกรีต ก่อนเทคอนกรีต 

 
 

 
 

3.2 FMEA ของงานแบบหล่อคอนกรีต หลังเทคอนกรีตจะพบว่าปัญหาเครื่องจักรชํารุดเสียหายมีค่าเฉลี่ย
ความเสี่ยงสูงที่สุดซ่ึงทําให้เกิดความล้าช้าในการทํางานจึงควรมีการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนและหลังทํางานอยู่
เสมอ ในปัญหาเรื่องคอนกรีตชํารุดเสียหายเป็นปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่ําท่ีสุด และเป็นปัญหาเรื่องคุณภาพใน
การทํางาน จึงควรมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนดังแสดงในตารางที่ 4 
 
 
 

Faliure Mode Analysis (Process FMEA)
ช่ืองาน...งานตรวจสอบคุณภาพงานฐานราก .... By…สุภัทร ภัทรเกียรติพงษ์… Date…3/6/2017...
TEAM…….……………………………..………………. FMEA No…2/5… FMEA…..................

กระบวนการ/
ส่วนงาน

ปัญหาที่เกิดข้ึน ผลท่ีตามมา ความ
รุนแรง (S)

สาเหตุของปัญหา
โอกาสที่
อาจ

เกิดข้ึน (O)

วิธีป้องกันปัญหาที่
เกิดข้ึน

การ
ตรวจจับ
ปัญหา (D)

RPN

มีนํ้าขังภายในแบบหล่อ
คอนกรีต

เป็นอปุสรรคในการทํางาน 3.13
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

3.00
เตรียมเครื่องจักรที่ใช้ใน
การดูดนํ้าให้พร้อม
ตลอดเวลา

3.67 34.46

วัสดุไม่เพียงพอต่อการ
ทํางาน

ความล้าช้าในการทํางาน 4.20 ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

3.40 จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
วัสดุอย่างละเอยีด

3.73 53.26

แบบหล่อคอนกรีตชํารุด เป็นอปุสรรคในการทํางาน 4.13
ความประมาทในการ
ทํางาน

2.93 ควรเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ 3.67 44.41

ความสกปรกของพื้นผิว ฐานรากไม่ได้คุณภาพ 3.73
ความประมาทในการ
ทํางาน

2.87
จะต้องมีการทําความ
สะอาดวัสดุที่นํามาใช้อยู่
ตลอดเวลา

4.00 42.82

ไม่มีการศึกษาแบบก่อน
ทํางาน

ฐานรากไม่ได้คุณภาพ 4.20
ความประมาทในการ
ทํางาน

3.07
ศึกษาและตรวจสอบแบบ
ก่อนการทํางานอย่าง
ละเอยีด

3.93 50.67

แรงงานไม่เพียงพอต่อการ
ทํางาน

ความล้าช้าในการทํางาน 3.87
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

3.20
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
แรงงานอย่างละเอยีด

3.80 47.06

การทํางานผิดข้ันตอน เป็นอปุสรรคในการทํางาน 3.67 ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

2.80 จะต้องมีการฝึกอบรมและ
วางแผนการทํางาน

3.47 35.66

เครื่องจักรไม่เพียงพอต่อ
การทํางาน ความล้าช้าในการทํางาน 3.80

ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี 3.33

จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
เครื่องจักรที่ใช้ในงานอย่าง
ละเอยีด

3.67 46.44

ระยะเวลาในการทํางานไม่
เพียงพอ

ฐานรานไม่ได้คุณภาพ/เกิด
ความล้าช้าในการทํางาน 3.67 ระยะเวลาไม่เพียงพอ 2.93

จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
เวลาการทํางานอย่าง
ละเอยีด

4.07 43.77

ไม่มีการวางแผนการทํางาน เกิดความล้าช้าในการทํางาน 3.87
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

2.73
จะต้องมีการวางแผนการ
ทํางานอย่างละเอยีด

3.80 40.15

งานแบบหล่อ
คอนกรีต ก่อน
เทคอนกรีต

กระบวนการ/
ส่วนงาน

ปัญหาที่เกิดข้ึน ผลท่ีตามมา ความ
รุนแรง (S)

สาเหตุของปัญหา
โอกาสที่
อาจ

เกิดข้ึน (O)

วิธีป้องกันปัญหาที่
เกิดข้ึน

การ
ตรวจจับ
ปัญหา (D)

RPN

ความชํานาญของแรงงาน แบบหล่อไม่ได้คุณภาพ 4.27
ไม่มีการอบรมหรือการ
พัฒนาแรงงาน

3.20
ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาฝีมือแรงงาน

4.20 57.39

การวางระดับผิดพลาด ฐานรากไม่ได้ระดับ 3.93 ไม่มีความชํานาญของ
แรงงาน

2.73 เลือกใช้แรงงานที่มีความ
ชํานาญมาใช้ทํางาน

3.80 40.77

เครื่องมือมีจํานวนมาก
เลือกใช้เครื่องจักรผิด
ประเภท

3.87
การเลือกใช้เครื่องมือผิด
ประเภท

3.27
เลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูก
วิธี

3.67 46.44

เครื่องจักรชํารุดเสียหาย ความล้าช้าในการทํางาน 4.00
ไม่มีการบํารุงรักษา
เครื่องจักรก่อนทํางาน

3.00
จะต้องมีการตรวจสอบ
เครื่องจักรก่อนและหลัง
ทํางาน

3.80 45.60

งานแบบหล่อ
คอนกรีต ก่อน
เทคอนกรีต

 

 
 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA ของงานแบบหล่อคอนกรีต หลังเทคอนกรีต 

 
 

 
 
4. FMEA ของงานคอนกรีต ก่อนเทคอนกรีตจะพบว่าปัญหาคุณภาพของคอนกรีตไม่ตรงตามมาตรฐานมี

ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงสูงที่สุดจึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ และคุณภาพของคอนกรีตเป็นปัญหาเรื่อง
ของคุณภาพในการทํางานด้วย ในปัญหาเรื่องการทํางานผิดขั้นตอนเป็นปัญหาท่ีมีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่ําท่ีสุด ซ่ึงจะ
ทําให้เกิดปัญหาเรื่องการทํางานไม่เสร็จตามเวลาที่กําหนด จึงควรมีการอบรมและวางแผนการทํางานอย่างละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
 
 

Faliure Mode Analysis (Process FMEA)
ช่ืองาน...งานตรวจสอบคุณภาพงานฐานราก .... By…สุภัทร ภัทรเกียรติพงษ์… Date…3/6/2017...
TEAM…….……………………………..………………. FMEA No…5/5… FMEA…..................

กระบวนการ/
ส่วนงาน

ปัญหาที่เกิดข้ึน ผลท่ีตามมา ความ
รุนแรง (S)

สาเหตุของปัญหา
โอกาสที่
อาจ

เกิดข้ึน (O)

วิธีป้องกันปัญหาที่
เกิดข้ึน

การ
ตรวจจับ
ปัญหา (D)

RPN

วัสดุไม่เพียงพอต่อการ
ทํางาน

ความล้าช้าในการทํางาน 3.87
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

3.13
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
วัสดุที่ใช้ในการทํางาน
อย่างละเอยีด

4.00 48.45

คอนกรีตชํารุดเสียหาย
เกิดรอยแตกร้าวบริเวณ
ฐานราก

3.67
การเลือกใช้วิธีการ
ทํางานไม่ดี

2.73
จะต้องมีการกําหนด
มาตรฐานการทํางานอย่าง
ละเอยีด

3.60 36.07

การถอดแบบก่อน
ระยะเวลาที่กําหนด

ฐานรากไม่ได้มาตรฐาน 3.80
ความประมาทในการ
ทํางาน

2.73
จะต้องมีการกําหนด
มาตรฐานการทํางานอย่าง
ละเอยีด

3.73 38.70

การทํางานผิดข้ันตอน เป็นอปุสรรคในการทํางาน 4.07 ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

3.27 จะต้องมีการฝึกอบรมและ
วางแผนการทํางาน

3.67 48.84

ความประมาทในการทํางาน
อาจเกิดอบุัติเหตุระหว่าง
การทํางาน 3.87

ความบกพร่องในการ
ทํางาน 2.67

ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือสร้าง
จิตสํานึกในการทํางาน 3.53 36.48

แรงงานไม่เพียงพอต่อการ
ทํางาน

ความล้าช้าในการทํางาน 3.73
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

2.87
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
แรงงานอย่างละเอยีด

3.87 41.43

ความชํานาญของแรงงาน ฐานรากไม่ได้คุณภาพ 3.80
ไม่มีการอบรมหรือการ
พัฒนาแรงงาน

3.20
ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาฝีมือแรงงาน

3.33 40.49

เครื่องจักรไม่เพียงพอต่อ
การทํางาน

ความล้าช้าในการทํางาน 4.00
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

2.80
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
เครื่องจักรที่ใช้ในงานอย่าง
ละเอยีด

3.80 42.56

เครื่องมือมีจํานวนมาก เลือกใช้เครื่องจักรผิด
ประเภท

3.60 การเลือกใช้เครื่องมือผิด
ประเภท

2.87 เลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูก
วิธี

4.00 41.33

ระยะเวลาในการทํางานไม่
เพียงพอ

ฐานรานไม่ได้คุณภาพ/เกิด
ความล้าช้าในการทํางาน 3.73 ระยะเวลาไม่เพียงพอ 2.80

จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
เวลาการทํางานอย่าง
ละเอยีด

3.87 40.42

การถอดแบบผิดวิธี ฐานรําไม่ได้มาตรฐาน 3.73
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

2.80
จะต้องมีการวางแผนการ
ทํางานอย่างละเอยีด

3.93 41.04

งานแบบหล่อ
คอนกรีต หลัง
เทคอนกรีต

กระบวนการ/
ส่วนงาน

ปัญหาที่เกิดข้ึน ผลท่ีตามมา ความ
รุนแรง (S)

สาเหตุของปัญหา
โอกาสที่
อาจ

เกิดข้ึน (O)

วิธีป้องกันปัญหาที่
เกิดข้ึน

การ
ตรวจจับ
ปัญหา (D)

RPN

ความชํานาญของผู้ควบคุม
งาน

ฐานรากไม่ได้คุณภาพ 4.20
ไม่มีการอบรมหรือการ
พัฒนาแรงงาน

2.87
ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาฝีมือแรงงาน

3.87 46.65

เครื่องจักรชํารุดเสียหาย ความล้าช้าในการทํางาน 3.67
ไม่มีการบํารุงรักษา
เครื่องจักรก่อนทํางาน

3.33
จะต้องมีการตรวจสอบ
เครื่องจักรก่อนและหลัง
ทํางาน

4.00 48.88

งานแบบหล่อ
คอนกรีต หลัง
เทคอนกรีต
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

415

 

 
 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA ของงานแบบหล่อคอนกรีต หลังเทคอนกรีต 

 
 

 
 
4. FMEA ของงานคอนกรีต ก่อนเทคอนกรีตจะพบว่าปัญหาคุณภาพของคอนกรีตไม่ตรงตามมาตรฐานมี

ค่าเฉลี่ยความเสี่ยงสูงที่สุดจึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ และคุณภาพของคอนกรีตเป็นปัญหาเรื่อง
ของคุณภาพในการทํางานด้วย ในปัญหาเรื่องการทํางานผิดข้ันตอนเป็นปัญหาท่ีมีค่าเฉลี่ยความเสี่ยงต่ําท่ีสุด ซ่ึงจะ
ทําให้เกิดปัญหาเรื่องการทํางานไม่เสร็จตามเวลาที่กําหนด จึงควรมีการอบรมและวางแผนการทํางานอย่างละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
 
 

Faliure Mode Analysis (Process FMEA)
ช่ืองาน...งานตรวจสอบคุณภาพงานฐานราก .... By…สุภัทร ภัทรเกียรติพงษ์… Date…3/6/2017...
TEAM…….……………………………..………………. FMEA No…5/5… FMEA…..................

กระบวนการ/
ส่วนงาน

ปัญหาที่เกิดข้ึน ผลท่ีตามมา ความ
รุนแรง (S)

สาเหตุของปัญหา
โอกาสที่
อาจ

เกิดข้ึน (O)

วิธีป้องกันปัญหาที่
เกิดข้ึน

การ
ตรวจจับ
ปัญหา (D)

RPN

วัสดุไม่เพียงพอต่อการ
ทํางาน

ความล้าช้าในการทํางาน 3.87
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

3.13
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
วัสดุที่ใช้ในการทํางาน
อย่างละเอยีด

4.00 48.45

คอนกรีตชํารุดเสียหาย
เกิดรอยแตกร้าวบริเวณ
ฐานราก

3.67
การเลือกใช้วิธีการ
ทํางานไม่ดี

2.73
จะต้องมีการกําหนด
มาตรฐานการทํางานอย่าง
ละเอยีด

3.60 36.07

การถอดแบบก่อน
ระยะเวลาที่กําหนด

ฐานรากไม่ได้มาตรฐาน 3.80
ความประมาทในการ
ทํางาน

2.73
จะต้องมีการกําหนด
มาตรฐานการทํางานอย่าง
ละเอยีด

3.73 38.70

การทํางานผิดข้ันตอน เป็นอปุสรรคในการทํางาน 4.07 ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

3.27 จะต้องมีการฝึกอบรมและ
วางแผนการทํางาน

3.67 48.84

ความประมาทในการทํางาน
อาจเกิดอบุัติเหตุระหว่าง
การทํางาน 3.87

ความบกพร่องในการ
ทํางาน 2.67

ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือสร้าง
จิตสํานึกในการทํางาน 3.53 36.48

แรงงานไม่เพียงพอต่อการ
ทํางาน

ความล้าช้าในการทํางาน 3.73
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

2.87
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
แรงงานอย่างละเอยีด

3.87 41.43

ความชํานาญของแรงงาน ฐานรากไม่ได้คุณภาพ 3.80
ไม่มีการอบรมหรือการ
พัฒนาแรงงาน

3.20
ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาฝีมือแรงงาน

3.33 40.49

เครื่องจักรไม่เพียงพอต่อ
การทํางาน

ความล้าช้าในการทํางาน 4.00
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

2.80
จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
เครื่องจักรที่ใช้ในงานอย่าง
ละเอยีด

3.80 42.56

เครื่องมือมีจาํนวนมาก เลือกใช้เครื่องจักรผิด
ประเภท

3.60 การเลือกใช้เครื่องมือผิด
ประเภท

2.87 เลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูก
วิธี

4.00 41.33

ระยะเวลาในการทํางานไม่
เพียงพอ

ฐานรานไม่ได้คุณภาพ/เกิด
ความล้าช้าในการทํางาน 3.73 ระยะเวลาไม่เพียงพอ 2.80

จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
เวลาการทํางานอย่าง
ละเอยีด

3.87 40.42

การถอดแบบผิดวิธี ฐานรําไม่ได้มาตรฐาน 3.73
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

2.80
จะต้องมีการวางแผนการ
ทํางานอย่างละเอยีด

3.93 41.04

งานแบบหล่อ
คอนกรีต หลัง
เทคอนกรีต

กระบวนการ/
ส่วนงาน

ปัญหาที่เกิดข้ึน ผลท่ีตามมา ความ
รุนแรง (S)

สาเหตุของปัญหา
โอกาสที่
อาจ

เกิดข้ึน (O)

วิธีป้องกันปัญหาที่
เกิดข้ึน

การ
ตรวจจับ
ปัญหา (D)

RPN

ความชํานาญของผู้ควบคุม
งาน

ฐานรากไม่ได้คุณภาพ 4.20
ไม่มีการอบรมหรือการ
พัฒนาแรงงาน

2.87
ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาฝีมือแรงงาน

3.87 46.65

เครื่องจักรชํารุดเสียหาย ความล้าช้าในการทํางาน 3.67
ไม่มีการบํารุงรักษา
เครื่องจักรก่อนทํางาน

3.33
จะต้องมีการตรวจสอบ
เครื่องจักรก่อนและหลัง
ทํางาน

4.00 48.88

งานแบบหล่อ
คอนกรีต หลัง
เทคอนกรีต



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA ของงานเทคอนกรีต 

 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในงานควบคุมคุณภาพงานฐานรากอาคารสูง ในงานขุดปรับระดับ
ดิน พบว่าปัญหาท่ีลําดับความเสี่ยงท่ีมีค่าสูงสุด คือ 53.45 เป็นของงานเครื่องจักรขนาดใหญ่ ซ่ึงอยู่ในหมวดงานของ
งานเครื่องจักร ทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงในการควบคุมคุณภาพของงานขุดปรับระดับดิน 
 การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในงานควบคุมคุณภาพงานฐานรากอาคารสูง ในงานเหล็กเสริม
คอนกรีต พบว่าปัญหาที่มีค่าลําดับความเสี่ยงสูงสุด คือ 57.31 เป็นการเลือกใช้เหล็กผิดประเภท ซ่ึงอยู่ในหมวดงาน
ของวัสดุท่ีใช้ในงานฐานราก ทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงในการควบคุมคุณภาพของงานเหล็ก
เสริมคอนกรีต 
 การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในงานควบคุมคุณภาพงานฐานรากอาคารสูง ในงานแบบหล่อ
คอนกรีต จะแยกออกเป็น งานแบบหล่อคอนกรีต ก่อนเทคอนกรีต พบว่าปัญหาที่มีค่าลําดับความเสี่ยงสูงสุด คือ 
57.39 เป็นความชํานาญของแรงงานซึ่งอยู่ในหมวดแรงงาน ทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงใน
การควบคุมคุณภาพของงานแบบหล่อคอนกรีต ก่อนเทคอนกรีต ในงานแบบหล่อคอนกรีต หลังเทคอนกรีต พบว่า

Faliure Mode Analysis (Process FMEA)
ชือ่งาน...งานตรวจสอบคุณภาพงานฐานราก .... By…สภุัทร ภัทรเกียรติพงษ์… Date…3/6/2017...
TEAM…….……………………………..………………. FMEA No…4/5… FMEA…..................

กระบวนการ/
ส่วนงาน

ปัญหาที่เกิดข้ึน ผลท่ีตามมา ความ
รุนแรง (S)

สาเหตุของปัญหา
โอกาสที่
อาจ

เกิดข้ึน (O)

วิธีป้องกันปัญหาที่
เกิดข้ึน

การ
ตรวจจับ
ปัญหา (D)

RPN

คุณภาพของคอนกรีตไม่
ตรงตามมาตรฐาน ฐานรากไม่ได้คุณภาพ 4.33

ความประมาทในการ
ทํางาน 3.33

จะต้องมีการตรวจสอบ
คุณภาพของคอนกรีตอย่าง
สํ่าเสมอ

4.00 57.68

ความสกปรกของพื้นผิว ฐานรากชํารุดเสียหาย 3.33
ความประมาทในการ
ทํางาน

3.00
จะต้องมีการตรวจสอบ
พ้ืนผิวอย่างสม่ําเสมอ

3.80 37.96

การทํางานผิดข้ันตอน
งานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด

3.67
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

2.73
จะต้องมีการฝึกอบรมและ
วางแผนการทํางาน

3.47 34.77

ระยะเวลาในการทํางานไม่
เพียงพอ

งานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด 3.80 ระยะเวลาไม่เพียงพอ 2.93

จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
เวลาการทํางานอย่าง
ละเอียด

3.80 42.31

การวางแผนการทํางานไม่ดี ฐานรากไม่ได้คุณภาพ 3.80 ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

2.47 จะต้องมีการวางแผนการ
ทํางานอย่างละเอียด

3.73 35.01

ความชํานาญของผู้ควบคุม
งาน ฐานรากไม่ได้คุณภาพ 4.07

ไม่มีการอบรมหรือการ
พัฒนาแรงงาน 3.07

ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 3.93 49.10

การใช้เครื่องมือผิดวิธี งานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด

3.87 ความประมาทในการ
ทํางาน

3.00 ให้มีการฝึกอบรมการใช้
เครื่องมืออย่างถูกต้อง

3.73 43.31

แรงงานไม่เพียงพอต่อการ
ทํางาน

งานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด

3.60 ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

3.13 จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
แรงงานอย่างละเอียด

4.07 45.86

ความชํานาญของแรงงาน ฐานรากไม่ได้คุณภาพ 3.67 ไม่มีการอบรมหรือการ
พัฒนาแรงงาน

2.80 ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาฝีมือแรงงาน

3.60 36.99

ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ งบประมาณสูง 3.67
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี

3.00
เลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูก
วิธี

3.93 43.27

เครื่องมือมีจํานวนมาก งบประมาณสูง 3.47
การเลือกใช้เครื่องมือผิด
ประเภท

2.80
เลือกใช้เครื่องจักรอย่างถูก
วิธี

3.60 34.98

เครื่องจี้คอนกรีตชํารุด
งานไม่เสร็จตามเวลาที่
กําหนด 3.33

ไม่มีการบํารุงรักษา
เครื่องจักรก่อนทํางาน 3.07

จะต้องมีการตรวจสอบ
เครื่องจักรก่อนและหลัง
ทํางาน

3.80 38.85

ความไม่ต่อเน่ืองของ
คอนกรีต ทิ้งระยะเกิน 30 
นาที

ฐานรากไม่ได้คุณภาพ 3.80
ไม่มีการวางแผนการ
ทํางานที่ดี 3.07

จะต้องมีการวางแผนเรื่อง
การขนส่งคอนกรีตอย่าง
สม่ําเสมอ

3.67 42.81

งานคอนกรีต

 

 
 

ปัญหาที่มีค่าลําดับความเสี่ยงสูงสุด คือ 48.88 เป็นเครื่องจักรชํารุดเสียหาย ซ่ึงอยู่ในหมวดงานเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ทํางาน ทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงในการควบคุมคุณภาพของงานแบบหล่อคอนกรีต หลังเท
คอนกรีต 
 การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในงานควบคุมคุณภาพงานฐานรากอาคารสูง ในงานคอนกรีต 
พบว่าปัญหาที่มีค่าลําดับความเสี่ยงสูงสุด คือ 57.68 เป็นคุณภาพของคอนกรีตไม่ตรงตามมาตรฐาน ซ่ึงอยู่ในหมวด
งานวัสดุท่ีใช้ในการทํางาน ทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงในการควบคุมคุณภาพของงาน
คอนกรีต 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในงานควบคุมคุณภาพงานฐานรากอาคารสูง ค่าเฉลี่ยของลําดับความเสี่ยง
ของแต่ละงานซึ่งมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันในแต่ละหมวดงาน พบหมวดงานคอนกรีตมีค่าลําดับความเสี่ยงที่สูงที่สุดจึง
เป็นหมวดงานที่ต้องให้ความสําคัญมากที่สุด อย่างไรก็ตามงานแต่ละประเภทมีความเสี่ยงของการทํางานเหมือนกัน 
จึงควรที่จะมีการตรวจสอบการทํางานในทุกข้ันตอนอย่างละเอียด เพราะความเสียงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลทําให้เกิดผล
เสียในหลายๆ ด้าน ท้ังด้านงบประมาณ ด้านเวลา ด้านคุณภาพของงาน ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
งานฐานรากอาคารสูง โดยประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในงานควบคุมคุณภาพงานฐานรากอาคารสูง ซ่ึงเป็นการ
วิเคราะห์ในรูปแบบของ Process FMEA (PFMEA) การปรับปรุงการผลิตโดยวิธีการ FMEA ในการควบคุมคุณภาพ
ในการผลิตเพียงอย่างเดี่ยวไม่ได้ครอบคลุมถึงการปรับปรุงการออกแบบและการปรับปรุงการบริการ  
 
เอกสารอ้างอิง 
เชาววัชร์ ทัศนภิญโญ. (2553). ความผิดปรกติในกระบวนการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง. ขอนแก่น:  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ณัฐพงศ์  มกระธัช และ ยศพงศ์  วงศ์ระวกีฎล. (2556). เทคนิคการก่อสร้างฐานรากคอนกรีตขนาดใหญ่  

ในงานอาคารสูง. กรุงเทพฯ: วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุสาหกรรม ปี2556 
มลฤดี ภิญชวนิชย์. (2552). การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย. กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สุจินตน์ จินาพันธุ์. (2559). ศึกษาการประเมินค่าผลิตภาพแรงงานสําหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษา  

อาคารพักอาศัย 3 ชั้นกรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ปัญหาที่มีค่าลําดับความเสี่ยงสูงสุด คือ 48.88 เป็นเครื่องจักรชํารุดเสียหาย ซ่ึงอยู่ในหมวดงานเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ทํางาน ทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงในการควบคุมคุณภาพของงานแบบหล่อคอนกรีต หลังเท
คอนกรีต 
 การศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในงานควบคุมคุณภาพงานฐานรากอาคารสูง ในงานคอนกรีต 
พบว่าปัญหาที่มีค่าลําดับความเสี่ยงสูงสุด คือ 57.68 เป็นคุณภาพของคอนกรีตไม่ตรงตามมาตรฐาน ซ่ึงอยู่ในหมวด
งานวัสดุท่ีใช้ในการทํางาน ทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงในการควบคุมคุณภาพของงาน
คอนกรีต 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในงานควบคุมคุณภาพงานฐานรากอาคารสูง ค่าเฉลี่ยของลําดับความเสี่ยง
ของแต่ละงานซึ่งมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันในแต่ละหมวดงาน พบหมวดงานคอนกรีตมีค่าลําดับความเสี่ยงที่สูงที่สุดจึง
เป็นหมวดงานที่ต้องให้ความสําคัญมากที่สุด อย่างไรก็ตามงานแต่ละประเภทมีความเสี่ยงของการทํางานเหมือนกัน 
จึงควรที่จะมีการตรวจสอบการทํางานในทุกข้ันตอนอย่างละเอียด เพราะความเสียงที่เกิดข้ึนอาจส่งผลทําให้เกิดผล
เสียในหลายๆ ด้าน ท้ังด้านงบประมาณ ด้านเวลา ด้านคุณภาพของงาน ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับ
งานฐานรากอาคารสูง โดยประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในงานควบคุมคุณภาพงานฐานรากอาคารสูง ซ่ึงเป็นการ
วิเคราะห์ในรูปแบบของ Process FMEA (PFMEA) การปรับปรุงการผลิตโดยวิธีการ FMEA ในการควบคุมคุณภาพ
ในการผลิตเพียงอย่างเดี่ยวไม่ได้ครอบคลุมถึงการปรับปรุงการออกแบบและการปรับปรุงการบริการ  
 
เอกสารอ้างอิง 
เชาววัชร์ ทัศนภิญโญ. (2553). ความผิดปรกติในกระบวนการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง. ขอนแก่น:  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ณัฐพงศ์  มกระธัช และ ยศพงศ์  วงศ์ระวกีฎล. (2556). เทคนิคการก่อสร้างฐานรากคอนกรีตขนาดใหญ่  

ในงานอาคารสูง. กรุงเทพฯ: วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุสาหกรรม ปี2556 
มลฤดี ภิญชวนิชย์. (2552). การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย. กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สุจินตน์ จินาพันธุ์. (2559). ศึกษาการประเมินค่าผลิตภาพแรงงานสําหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษา  

อาคารพักอาศัย 3 ชั้นกรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

Study on Conditions of Beef Cattle Raising of Farmers : A Case Study of 
Beef Cattle Raising of Farmers in Baan Naichak Group, Tambol Chakpong, 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางสังคม - เศรษฐกิจ สภาพการเลี้ยง และปัญหาการ
เลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็น
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจํานวน 20 ราย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 50 – 59 ปี 
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลักทําสวนผลไม้ มีสมาชิกในครัวเรือน 4 - 5 คน มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อ 
6 – 10 ปี จํานวนโคเนื้อที่เลี้ยง 1 – 5 ตัว มีรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อ 20,000 -  50,000 บาทต่อปี รายจ่ายในการเลี้ยง
โคเนื้อ 500 -  10,000 บาทต่อปี มีจํานวนแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ 1 คน มีพ้ืนท่ีใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ 1 – 5 ไร่          
มีพ้ืนที่ใช้ในการปลูกหญ้า 1 – 3 ไร่ พันธุ์โคเนื้อที่เลี้ยงมากท่ีสุดเป็นพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง – บราห์มัน ใช้วิธีการผสมพันธุ์
แบบจูงพ่อพันธ์ุผสมและการผสมเทียม ไม่ใช้อาหารข้นในการเลี้ยงโคเนื้อ (ร้อยละ 50.0) มีการให้แร่ธาตุ ไวตามินเสริมแก่
โคเนื้อ มีการทําวัคซีนป้องกันโรคโคเนื้อ(ปากและเท้าเปื่อย)  ปัญหาในการเลี้ยงโคเนื้อ ได้แก่ ขาดพ่อโคเนื้อพันธุ์ดี                
ขาดความรู้ในการด้านอาหารและการให้อาหารโคเนื้อ มีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์น้อย จะเห็นได้ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
เป็นเกษตรกรรายย่อย และต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ 
คําสําคัญ : สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ, กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก, จังหวัดระยอง 
 

Abstract 
 
 The objectives of this research were to study on socio – economic characteristics, conditions 
and some problems of beef cattle raising of farmers in Baan Naichak Group, Tambol Chakpong, 
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 

raised were Thai indigenous x Brahman crossbred cattle. For breeding, they bred their animals by sires 
and artificial insemination. They did not give any concentrate to their animals (50.0%). However, they 
gave minerals and vitamins supplement to their animals. Their animals were vaccinated for disease 
control and prevention (foot and mouth disease).They had problems in beef production such as lack 
of good sires, lack of know-how in feed and feeding , and few areas for forage plantation. It was 
found that the beef cattle raising farmers are smallholder farmers and they need to be supported by 
related agencies in order to develop beef cattle raising. 
Keywords : Conditions of Beef Cattle Raising, Beef Cattle Raising Farmers in Baan Naichak Group, 
Rayong Province 
 

บทนํา 
การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพทางการเกษตรที่สําคัญอย่างหนึ่งของไทย รัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนมาอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง  จากสถิติกรมปศุสัตว์ปี 2558 มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 764,668 ครัวเรือน จํานวนโคเนื้อ 
4,407,108 ตัว ส่วนใหญ่เป็นโคพ้ืนเมือง/ลูกผสม มีจํานวน 2,702,229 ตัว รองลงมาเป็นโคพันธุ์/ลูกผสม จํานวน 
1,533,002 ตัว และโคขุน จํานวน 171,807 ตัว (กรมปศุสัตว์, 2558) อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อยังประสบ
ปัญหาหลายอย่าง ได้แก่ ขาดความรู้ในด้านการจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อ ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ทําให้โคได้รับสารอาหาร 
ไม่เพียงพอ การปรับปรุงพันธุ์ยังไม่ท่ัวถึง ปัญหาโรคระบาดสัตว์  ทําให้การผลิตโคเนื้อยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค
ภายในประเทศ ดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงจัดทําแผนยุทธศาสตร์การผลิตโคเนื้อปี  2555 – 2559 ในด้านต่าง ๆ ท้ังด้านการ
ผลิต ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการตลาด ด้านการศึกษา และวิจัยการพัฒนาโคเนื้อ และด้านการบริหารจัดการ
องค์กร (คณะกรรมการยุทธศาสตร์โคเนื้อ, 2555) และมีการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อที่สําคัญเช่น โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงโคเนื้อตามแผนปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตร (คปร) โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ 
โครงการโคล้านครอบครัว เป็นต้น และทางสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองได้มีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวเพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ในจังหวัดระยองโดย
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและปศุสัตว์อําเภอที่เกี่ยวข้องได้ร่วมคัดเลือกพื้นที่ ชี้แจงโครงการถ่ายทอดความรู้         
ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ การจัดการด้านอาหารสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคในโคเนื้อ ท้ังในรูปแบบการฝึกอบรม 
การสาธิต การทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง (กรมปศุสัตว์, 2557) อย่างไรก็
ตามการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดระยองยังมีข้อจํากัดท่ีเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมอยู่หลายประการ ได้แก่ 
อุปสรรคด้านบุคลากร งบประมาณ ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของเกษตรกร โดยเฉพาะ
เกษตรกรบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา สวนผลไม้ เช่น 
ทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็มีการเลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริม และเพื่อนํามูลโคไปใช้เป็นปุ๋ยบํารุงสวน 
เมื่อขายโคได้ราคาตํ่า ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา มีปัญหาในการเลี้ยงมากมาย และในช่วงเวลาดังกล่าวราคาโคเริ่มตกตํ่า 
จึงชักชวนกันรวมกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรบ้านในชาก เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ต่อรองราคาซื้อขายโคกับพ่อค้า มีการพบปะพูดคุยกันมากขึ้น ทําให้รู้ข่าวความเคลื่อนไหวของราคาโคมากขึ้น และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อด้วยกัน ทําให้เกษตรกรได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากทางราชการ แต่
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อยังมีข้อจํากัดในหลายเรื่องทั้งเรื่องพันธุ์โค และรูปแบบการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงทําให้
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร จากปัญหาดังกล่าวจึงศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ สภาพการเลี้ยง ปัญหาในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการดําเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของเกษตรกร จะช่วยในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถเลี้ยงโคเนื้อเป็นระบบธุรกิจได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ       

บ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
2. เพื่อศึกษาปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง             

จังหวัดระยอง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2558 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านในชาก ตําบลชากพง 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน 21 ราย ส่วนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จํานวน 20 ราย และการสุ่มตัวอย่างจาก
ประชากร โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ลักษณะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ สภาพการเลี้ยงและปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง(Structured Interview) ประกอบด้วยคําถามแบบปิด 
(closed question) และคําถามแบบเปิด (open-ended question) ท่ีได้รับการตรวจความตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) ความถูกต้อง ครบถ้วนของคําถาม จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) และเลือกใช้ข้อที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.60 – 
1.00  จากนั้นนํามาทดสอบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ราย เพื่อนํามาตรวจสอบและหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) พบว่าแบบสัมภาษณ์มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.89 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
  ตอนที่ 2 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 
 ตอนที่ 3 ปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 นําแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านในชาก ตําบลชากพง 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในระหว่างเดือนกรกฎาคม พฤศจิกายน 2558 โดยขอความอนุเคราะห์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปศุสัตว์อําเภอแกลงและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเก็บข้อมูลและรวบรวมแบบสัมภาษณ์กลับคืน จํานวน 20 ราย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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raised were Thai indigenous x Brahman crossbred cattle. For breeding, they bred their animals by sires 
and artificial insemination. They did not give any concentrate to their animals (50.0%). However, they 
gave minerals and vitamins supplement to their animals. Their animals were vaccinated for disease 
control and prevention (foot and mouth disease).They had problems in beef production such as lack 
of good sires, lack of know-how in feed and feeding , and few areas for forage plantation. It was 
found that the beef cattle raising farmers are smallholder farmers and they need to be supported by 
related agencies in order to develop beef cattle raising. 
Keywords : Conditions of Beef Cattle Raising, Beef Cattle Raising Farmers in Baan Naichak Group, 
Rayong Province 
 

บทนํา 
การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพทางการเกษตรที่สําคัญอย่างหนึ่งของไทย รัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนมาอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง  จากสถิติกรมปศุสัตว์ปี 2558 มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 764,668 ครัวเรือน จํานวนโคเนื้อ 
4,407,108 ตัว ส่วนใหญ่เป็นโคพ้ืนเมือง/ลูกผสม มีจํานวน 2,702,229 ตัว รองลงมาเป็นโคพันธุ์/ลูกผสม จํานวน 
1,533,002 ตัว และโคขุน จํานวน 171,807 ตัว (กรมปศุสัตว์, 2558) อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อยังประสบ
ปัญหาหลายอย่าง ได้แก่ ขาดความรู้ในด้านการจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อ ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ทําให้โคได้รับสารอาหาร 
ไม่เพียงพอ การปรับปรุงพันธุ์ยังไม่ท่ัวถึง ปัญหาโรคระบาดสัตว์  ทําให้การผลิตโคเนื้อยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค
ภายในประเทศ ดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงจัดทําแผนยุทธศาสตร์การผลิตโคเนื้อปี  2555 – 2559 ในด้านต่าง ๆ ท้ังด้านการ
ผลิต ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการตลาด ด้านการศึกษา และวิจัยการพัฒนาโคเนื้อ และด้านการบริหารจัดการ
องค์กร (คณะกรรมการยุทธศาสตร์โคเนื้อ, 2555) และมีการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อที่สําคัญเช่น โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงโคเนื้อตามแผนปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตร (คปร) โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ 
โครงการโคล้านครอบครัว เป็นต้น และทางสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองได้มีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวเพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ในจังหวัดระยองโดย
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและปศุสัตว์อําเภอที่เกี่ยวข้องได้ร่วมคัดเลือกพื้นที่ ชี้แจงโครงการถ่ายทอดความรู้         
ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ การจัดการด้านอาหารสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคในโคเนื้อ ท้ังในรูปแบบการฝึกอบรม 
การสาธิต การทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง (กรมปศุสัตว์, 2557) อย่างไรก็
ตามการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดระยองยังมีข้อจํากัดท่ีเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมอยู่หลายประการ ได้แก่ 
อุปสรรคด้านบุคลากร งบประมาณ ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของเกษตรกร โดยเฉพาะ
เกษตรกรบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา สวนผลไม้ เช่น 
ทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็มีการเลี้ยงโคเป็นอาชีพเสริม และเพื่อนํามูลโคไปใช้เป็นปุ๋ยบํารุงสวน 
เมื่อขายโคได้ราคาตํ่า ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา มีปัญหาในการเลี้ยงมากมาย และในช่วงเวลาดังกล่าวราคาโคเริ่มตกตํ่า 
จึงชักชวนกันรวมกลุ่มต้ังเป็นกลุ่มเกษตรกรบ้านในชาก เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ต่อรองราคาซื้อขายโคกับพ่อค้า มีการพบปะพูดคุยกันมากขึ้น ทําให้รู้ข่าวความเคลื่อนไหวของราคาโคมากขึ้น และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อด้วยกัน ทําให้เกษตรกรได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากทางราชการ แต่
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อยังมีข้อจํากัดในหลายเรื่องทั้งเรื่องพันธุ์โค และรูปแบบการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงทําให้
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร จากปัญหาดังกล่าวจึงศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ สภาพการเลี้ยง ปัญหาในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดําเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของเกษตรกร จะช่วยในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถเลี้ยงโคเนื้อเป็นระบบธุรกิจได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ       

บ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
2. เพื่อศึกษาปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง             

จังหวัดระยอง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2558 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านในชาก ตําบลชากพง 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน 21 ราย ส่วนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จํานวน 20 ราย และการสุ่มตัวอย่างจาก
ประชากร โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ลักษณะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ สภาพการเลี้ยงและปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง(Structured Interview) ประกอบด้วยคําถามแบบปิด 
(closed question) และคําถามแบบเปิด (open-ended question) ท่ีได้รับการตรวจความตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) ความถูกต้อง ครบถ้วนของคําถาม จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) และเลือกใช้ข้อท่ีมีค่า IOC ระหว่าง 0.60 – 
1.00  จากนั้นนํามาทดสอบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ราย เพื่อนํามาตรวจสอบและหาค่า
ความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) พบว่าแบบสัมภาษณ์มีค่าความเชื่อม่ัน
เท่ากับ 0.89 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
  ตอนที่ 2 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 
 ตอนที่ 3 ปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 นําแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านในชาก ตําบลชากพง 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในระหว่างเดือนกรกฎาคม พฤศจิกายน 2558 โดยขอความอนุเคราะห์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปศุสัตว์อําเภอแกลงและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเก็บข้อมูลและรวบรวมแบบสัมภาษณ์กลับคืน จํานวน 20 ราย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านสังคม ทางด้านเศรษฐกิจ สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) จํานวนค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นข้อความหรือข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนําเสนอใน
รูปแบบการบรรยายหรือพรรณนา 
 

ผลการวิจัย 
 ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  
 จากตารางที่ 1 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 95.0)  มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี (ร้อยละ 
40.0)  มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี และมากกว่า 60 ปี จํานวนเท่ากัน (ร้อยละ 30.0) มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  
(ร้อยละ 55.0)  ส่วนที่เหลือมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช (ร้อยละ 45.0) ประกอบอาชีพทําการเกษตรโดยทําสวน 
(ร้อยละ 85.0) นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 15.0) มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4 - 5 คน (ร้อยละ 75.0) 
รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1 – 3 คน (ร้อยละ 15.0) มีประการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อ 6 – 10 ปี (ร้อยละ 55.0) 
รองลงมามีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อมากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 30.0) และมีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อ 1 – 5 ปี 
(ร้อยละ 15.0) มีจํานวนโคเนื้อที่เลี้ยง 1 – 5 ตัวมากท่ีสุด(ร้อยละ 45.0) รองลงมามีจํานวนโคเนื้อที่เลี้ยงมากกว่า 10 ตัว 
(ร้อยละ 30.0) และมีจํานวนโคเนื้อที่เลี้ยง 6 – 10 ตัว ตามลําดับ มีรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อ 20,000 -  50,000 บาท 
(ร้อยละ 55.0) รองลงมามีรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อมากกว่า 80,000บาท (ร้อยละ 25.0)  และมีรายได้จากการเลี้ยงโค
เนื้อ 50,001 -  80,000 บาท (ร้อยละ 20.0)  มีรายจ่ายจากการเลี้ยงโคเนื้อในช่วง 500 -  10,000 บาท (ร้อยละ 55.0) 
รองลงมามีรายจ่ายจากการเลี้ยงโคเนื้อในช่วง 10,001 – 19,500 บาท (ร้อยละ 25.0)  และมีรายจ่ายจากการเลี้ยงโคเนื้อ
มากกว่า 19,500 บาท (ร้อยละ 20.0)  มีจํานวนแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อจํานวน 1 คน (ร้อยละ 70.0) ส่วนที่เหลือ 
มีจํานวนแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ 2 คนขึ้นไป (ร้อยละ 30.0) มีพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตรมากกว่า 10 ไร่ มาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 40.0) รองลงมามีพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร 6 – 10 ไร่ (ร้อยละ 35.0) และมีพ้ืนที่ถือครองทาง
การเกษตร           1 – 5 ไร่ (ร้อยละ 25.0) มีพ้ืนท่ีใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ 1 – 5 ไร่(ร้อยละ 75.0)  รองลงมามีพ้ืนที่เลี้ยง
โคเนื้อ 6 – 10 ไร่ (ร้อยละ 15.0) และมีพ้ืนที่เลี้ยงโคเนื้อมากกว่า 10 ไร่(ร้อยละ 10) พ้ืนที่ใช้ในการปลูกหญ้า 1 – 3 ไร่
(ร้อยละ 70.0)  รองลงมามีพ้ืนที่ใช้ในการปลูกหญ้า มากกว่า 3 ไร่ (ร้อยละ 20.0) และมีพ้ืนที่ใช้ในการปลูกหญ้าน้อยกว่า 
1 ไร่ (ร้อยละ 10.0) ตามลําดับ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้งหมดไม่ได้กู้เงินมาใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ (ร้อยละ 100.0) เป็น
การใช้           เงินทุนส่วนตัว 
 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (ตารางที่ 2) ในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้ 
 ด้านพันธุ์โคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนมากเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง – บราห์มัน (ร้อยละ 65.0) 
และโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง – ชาโรเลส์ (ร้อยละ 35.0) วิธีการเริ่มต้นเลี้ยงโคเนื้อ ส่วนใหญ่นิยมซ้ือลูกโคท้ังเพศผู้และ
เพศเมียมาเลี้ยง (ร้อยละ 75.0) และซื้อลูกโคเพศเมียมาเลี้ยง (ร้อยละ 25.0) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่คัดเลือกพันธุ์
โดยวิธีดูรูปร่างลักษณะโคเนื้อ (ร้อยละ 70.0) ส่วนท่ีเหลือใช้วิธีดูขนาดและอายุ (ร้อยละ 30.0) 
 ด้านการผสมพันธ์ุโคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนมากนิยมใช้วิธีการผสมพันธุ์แบบจูงพ่อพันธุ์ผสมและการ
ผสมเทียม (ร้อยละ 70.0)  ส่วนที่เหลือใช้วิธีการผสมเทียม (ร้อยละ 30.0) เมื่อโคเป็นสัดเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้ขอความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.0) เกษตรกรทั้งหมดเสียค่าใช้จ่ายในการผสมพันธุ์เนื้อ(ร้อยละ 
100.0) โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 500 บาทต่อครั้ง และโคเนื้อผสมพันธุ์จํานวน 2 คร้ัง (ร้อยละ 100.0) ถึงจะผสมติด 

 

จังหวัดระยอง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดําเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของเกษตรกร จะช่วยในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถเลี้ยงโคเนื้อเป็นระบบธุรกิจได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ       

บ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
2. เพื่อศึกษาปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง             

จังหวัดระยอง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2558 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านในชาก ตําบลชากพง 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน 21 ราย ส่วนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จํานวน 20 ราย และการสุ่มตัวอย่างจาก
ประชากร โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ลักษณะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ สภาพการเลี้ยงและปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง(Structured Interview) ประกอบด้วยคําถามแบบปิด 
(closed question) และคําถามแบบเปิด (open-ended question) ท่ีได้รับการตรวจความตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) ความถูกต้อง ครบถ้วนของคําถาม จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) และเลือกใช้ข้อท่ีมีค่า IOC ระหว่าง 0.60 – 
1.00  จากนั้นนํามาทดสอบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ราย เพื่อนํามาตรวจสอบและหาค่า
ความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) พบว่าแบบสัมภาษณ์มีค่าความเชื่อม่ัน
เท่ากับ 0.89 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
  ตอนที่ 2 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 
 ตอนที่ 3 ปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 นําแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเน้ือที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านในชาก ตําบลชากพง 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในระหว่างเดือนกรกฎาคม พฤศจิกายน 2558 โดยขอความอนุเคราะห์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปศุสัตว์อําเภอแกลงและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเก็บข้อมูลและรวบรวมแบบสัมภาษณ์กลับคืน จํานวน 20 ราย 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

421

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านสังคม ทางด้านเศรษฐกิจ สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) จํานวนค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นข้อความหรือข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนําเสนอใน
รูปแบบการบรรยายหรือพรรณนา 
 

ผลการวิจัย 
 ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ  
 จากตารางที่ 1 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 95.0)  มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี (ร้อยละ 
40.0)  มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี และมากกว่า 60 ปี จํานวนเท่ากัน (ร้อยละ 30.0) มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  
(ร้อยละ 55.0)  ส่วนที่เหลือมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช (ร้อยละ 45.0) ประกอบอาชีพทําการเกษตรโดยทําสวน 
(ร้อยละ 85.0) นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 15.0) มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4 - 5 คน (ร้อยละ 75.0) 
รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1 – 3 คน (ร้อยละ 15.0) มีประการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อ 6 – 10 ปี (ร้อยละ 55.0) 
รองลงมามีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อมากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 30.0) และมีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อ 1 – 5 ปี 
(ร้อยละ 15.0) มีจํานวนโคเนื้อที่เลี้ยง 1 – 5 ตัวมากท่ีสุด(ร้อยละ 45.0) รองลงมามีจํานวนโคเนื้อท่ีเลี้ยงมากกว่า 10 ตัว 
(ร้อยละ 30.0) และมีจํานวนโคเนื้อที่เลี้ยง 6 – 10 ตัว ตามลําดับ มีรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อ 20,000 -  50,000 บาท 
(ร้อยละ 55.0) รองลงมามีรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อมากกว่า 80,000บาท (ร้อยละ 25.0)  และมีรายได้จากการเลี้ยงโค
เนื้อ 50,001 -  80,000 บาท (ร้อยละ 20.0)  มีรายจ่ายจากการเลี้ยงโคเนื้อในช่วง 500 -  10,000 บาท (ร้อยละ 55.0) 
รองลงมามีรายจ่ายจากการเลี้ยงโคเนื้อในช่วง 10,001 – 19,500 บาท (ร้อยละ 25.0)  และมีรายจ่ายจากการเลี้ยงโคเนื้อ
มากกว่า 19,500 บาท (ร้อยละ 20.0)  มีจํานวนแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อจํานวน 1 คน (ร้อยละ 70.0) ส่วนที่เหลือ 
มีจํานวนแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ 2 คนขึ้นไป (ร้อยละ 30.0) มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรมากกว่า 10 ไร่ มาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 40.0) รองลงมามีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร 6 – 10 ไร่ (ร้อยละ 35.0) และมีพ้ืนที่ถือครองทาง
การเกษตร           1 – 5 ไร่ (ร้อยละ 25.0) มีพ้ืนท่ีใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ 1 – 5 ไร่(ร้อยละ 75.0)  รองลงมามีพ้ืนที่เลี้ยง
โคเนื้อ 6 – 10 ไร่ (ร้อยละ 15.0) และมีพ้ืนที่เลี้ยงโคเนื้อมากกว่า 10 ไร่(ร้อยละ 10) พ้ืนท่ีใช้ในการปลูกหญ้า 1 – 3 ไร่
(ร้อยละ 70.0)  รองลงมามีพ้ืนที่ใช้ในการปลูกหญ้า มากกว่า 3 ไร่ (ร้อยละ 20.0) และมีพ้ืนท่ีใช้ในการปลูกหญ้าน้อยกว่า 
1 ไร่ (ร้อยละ 10.0) ตามลําดับ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้งหมดไม่ได้กู้เงินมาใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ (ร้อยละ 100.0) เป็น
การใช้           เงินทุนส่วนตัว 
 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (ตารางที่ 2) ในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้ 
 ด้านพันธุ์โคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนมากเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง – บราห์มัน (ร้อยละ 65.0) 
และโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง – ชาโรเลส์ (ร้อยละ 35.0) วิธีการเริ่มต้นเลี้ยงโคเนื้อ ส่วนใหญ่นิยมซ้ือลูกโคท้ังเพศผู้และ
เพศเมียมาเลี้ยง (ร้อยละ 75.0) และซื้อลูกโคเพศเมียมาเลี้ยง (ร้อยละ 25.0) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่คัดเลือกพันธุ์
โดยวิธีดูรูปร่างลักษณะโคเนื้อ (ร้อยละ 70.0) ส่วนท่ีเหลือใช้วิธีดูขนาดและอายุ (ร้อยละ 30.0) 
 ด้านการผสมพันธ์ุโคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนมากนิยมใช้วิธีการผสมพันธุ์แบบจูงพ่อพันธุ์ผสมและการ
ผสมเทียม (ร้อยละ 70.0)  ส่วนที่เหลือใช้วิธีการผสมเทียม (ร้อยละ 30.0) เม่ือโคเป็นสัดเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้ขอความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.0) เกษตรกรทั้งหมดเสียค่าใช้จ่ายในการผสมพันธุ์เนื้อ(ร้อยละ 
100.0) โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 500 บาทต่อครั้ง และโคเนื้อผสมพันธุ์จํานวน 2 คร้ัง (ร้อยละ 100.0) ถึงจะผสมติด 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จําแนกตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน(คน) ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 19 95.0 
     หญิง 1 5.0 
อายุ   
     40 – 49 ปี 6 30.0 
     50 – 59 ปี 8 40.0 
     มากกว่า 59 ปี 6 30.0 
ระดับการศึกษา   
     ประถมศึกษา 11 55.0 
     มัธยมศึกษา/ปวช 9 45.0 
     สูงกว่ามัธยมศึกษา/ปวช 0 0 
อาชีพหลัก   
     การเกษตร(ทําสวน) 17 85.0 
     รับจ้าง 3 15.0 
     ค้าขาย/รับราชการ/อื่น ๆ 0 0 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   
     1 – 3 คน 3 15.0 
     4 – 5 คน 15 75.0 
     มากกว่า 5 คนขึ้นไป 2 10.0 
ประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อ   
     1 – 5 ปี 3 15.0 
     6 – 10 ปี 11 55.0 
     มากกว่า 10 ปี 6 30.0 
จํานวนโคเนื้อที่เกษตรกรเลี้ยง   
     1 – 5 ตัว 9 45.0 
     6 – 10 ตัว 5 25.0 
     มากกว่า 10 ตัว 6 30.0 
รายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อในรอบปี   
     20,000 - 50,000 บาท 11 55.0 
     50,001 – 80,000 บาท 4 20.0 
     มากกว่า 80,000 บาท 5 25 
รายจ่ายในการเลี้ยงโคเนื้อในรอบปี   
    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 
พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร 

6 30.0 

     1 – 5 ไร่ 5 25 
     6 – 10 ไร่ 7 35.0 
ตารางที่ 1 (ต่อ)...   
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน(คน) ร้อยละ 
     มากกว่า 10 ไร่ 8 40.0 
พ้ืนที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ   
     1 – 3 ไร่ 15 75.0 
     4 – 6 ไร่ 3 15.0 
     มากกว่า 6 ไร่ 2 10.0 
พ้ืนที่ใช้ปลูกหญ้า   
     น้อยกว่า 1 ไร่ 2 10.0 
     1 – 3 ไร่ 14 70.0 
     มากกว่า 3 ไร่ 4 20.0 
แหล่งเงินทุนที่นํามาใช้เลี้ยงโคเนื้อ   
     ไม่ได้กู้ 20 100.0 
     ธกส./สหกรณ์/เพื่อนบ้าน/ญาติพี่น้อง 0 0 
 
 ด้านอาหารและการให้อาหาร เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ปลูกหญ้าพ้ืนเมือง(ร้อยละ 60.0) ซ่ึงเป็นหญ้าท่ี
ขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น หญ้าเพ็ก หญ้าชันกาด หญ้าปากควาย ฯลฯ ส่วนที่เหลือปลูกหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง  วิธีการ
เลี้ยงโคเนื้อ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.0) นิยมเลี้ยงปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ รองลงมาใช้วิธีเกี่ยวมาให้กิน
(ร้อยละ 30.0) และใช้ท้ังปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติและเกี่ยวมาให้กิน (ร้อยละ 5.0)  เกษตรกรทั้งหมดมีหญ้าไม่เพียงพอ
สําหรับเลี้ยงโคเนื้อ (ร้อยละ 100.0)  มักขาดแคลนหญ้าในช่วงฤดูร้อน (ร้อยละ 100.0)  พืชอาหารสัตว์ทดแทนที่ใช้ในการ
เลี้ยงโคเนื้อนิยมใช้ฟางข้าว (ร้อยละ 95.0) ส่วนที่เหลือใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ต้นกล้วย (ร้อยละ 5.0) 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไม่นิยมใช้ฟางข้าวหมักยูเรีย/ฟางข้าวอัดก้อน  เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใช้อาหารข้นในการเลี้ยงโคเนื้อ 
(ร้อยละ 50.0)  รองลงมาซื้อวัตถุดิบมาผสมบางส่วน (ร้อยละ 40.0) ส่วนที่เหลือซ้ือวัตถุดิบมาผสมเองท้ังหมดและซื้อ
อาหารสําเร็จรูปท้ังหมดในจํานวนเท่ากัน (ร้อยละ 5.0)  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่มีการให้แร่ธาตุ ไวตามินเสริมแก่
โคเนื้อเป็นบางครั้ง (ร้อยละ 90.0) ส่วนที่เหลือมีการให้แร่ธาตุ ไวตามินเสริมตลอดท้ังปี (ร้อยละ 10.0)  เกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่ได้ทําการถนอมพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ (ร้อยละ 65.0) ส่วนท่ีเหลือทําหญ้าหมัก (ร้อยละ 35.0) ไม่มีเกษตรกรที่ทํา
หญ้าแห้งเลย  แหล่งน้ําท่ีใช้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ได้จากบ่อน้ํา (ร้อยละ 70.0) 
 ด้านโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่มีโรงเรือนโคเนื้อเป็นโรงเรือนไม้ (ร้อยละ 90.0) 
ส่วนที่เหลือเป็นโรงเรือนปูนซิเมนต์ (ร้อยละ 10.0)  โรงเรือนมีขนาด 16 – 30 ตารางเมตร และขนาด 31 – 50 ตาราง
เมตรมีสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 40.0) ส่วนที่เหลือมีโรงเรือนขนาด มากกว่า 50 ตารางเมตร (ร้อยละ 20.0)  สถานที่ตั้ง
โรงเรือนโคเนื้อส่วนใหญ่อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัย (ร้อยละ 90.0) และมีอยู่ติดข้างบ้านพักอาศัย (ร้อยละ 10.0)  ลักษณะ
พ้ืนคอกส่วนใหญ่ใช้พ้ืนดิน (ร้อยละ 90.0) และเป็นพื้นคอนกรีต (ร้อยละ 10.0)  ลักษณะของหลังคาส่วนใหญ่มุงหลังคา
ด้วยกระเบื้อง (ร้อยละ 90.0)  ส่วนที่เหลือใช้สังกะสีมุงหลังคา(ร้อยละ 10.0)  
 ด้านการควบคุมและป้องกันโรค โคเนื้อของเกษตรทั้งหมดไม่เคยเกิดโรคระบาด (ร้อยละ 100.0)  ในกรณีท่ีเกิด
โรคข้ึนคาดว่าจะใช้วิธีการรักษาโดยการติดต่อเจ้าหน้าท่ีสัตวแพทย์และอาสาปศุสัตว์ ในจํานวนเท่ากัน (ร้อยละ 50.0) 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้งหมดได้ทําวัคซีนป้องกันโรค (ร้อยละ 100.0) ซ่ึงวัคซีนทีทําน้ันเพื่อป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 

 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

423

     6 – 10 ไร่ 7 35.0 
ตารางที่ 1 (ต่อ)...   
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จํานวน(คน) ร้อยละ 
     มากกว่า 10 ไร่ 8 40.0 
พ้ืนที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ   
     1 – 3 ไร่ 15 75.0 
     4 – 6 ไร่ 3 15.0 
     มากกว่า 6 ไร่ 2 10.0 
พ้ืนที่ใช้ปลูกหญ้า   
     น้อยกว่า 1 ไร่ 2 10.0 
     1 – 3 ไร่ 14 70.0 
     มากกว่า 3 ไร่ 4 20.0 
แหล่งเงินทุนที่นํามาใช้เลี้ยงโคเนื้อ   
     ไม่ได้กู้ 20 100.0 
     ธกส./สหกรณ์/เพื่อนบ้าน/ญาติพี่น้อง 0 0 
 
 ด้านอาหารและการให้อาหาร เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ปลูกหญ้าพ้ืนเมือง(ร้อยละ 60.0) ซ่ึงเป็นหญ้าท่ี
ขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น หญ้าเพ็ก หญ้าชันกาด หญ้าปากควาย ฯลฯ ส่วนที่เหลือปลูกหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง  วิธีการ
เลี้ยงโคเนื้อ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.0) นิยมเลี้ยงปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ รองลงมาใช้วิธีเกี่ยวมาให้กิน
(ร้อยละ 30.0) และใช้ท้ังปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติและเกี่ยวมาให้กิน (ร้อยละ 5.0)  เกษตรกรทั้งหมดมีหญ้าไม่เพียงพอ
สําหรับเลี้ยงโคเนื้อ (ร้อยละ 100.0)  มักขาดแคลนหญ้าในช่วงฤดูร้อน (ร้อยละ 100.0)  พืชอาหารสัตว์ทดแทนที่ใช้ในการ
เลี้ยงโคเนื้อนิยมใช้ฟางข้าว (ร้อยละ 95.0) ส่วนที่เหลือใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ต้นกล้วย (ร้อยละ 5.0) 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไม่นิยมใช้ฟางข้าวหมักยูเรีย/ฟางข้าวอัดก้อน  เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใช้อาหารข้นในการเลี้ยงโคเนื้อ 
(ร้อยละ 50.0)  รองลงมาซื้อวัตถุดิบมาผสมบางส่วน (ร้อยละ 40.0) ส่วนที่เหลือซ้ือวัตถุดิบมาผสมเองท้ังหมดและซื้อ
อาหารสําเร็จรูปท้ังหมดในจํานวนเท่ากัน (ร้อยละ 5.0)  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่มีการให้แร่ธาตุ ไวตามินเสริมแก่
โคเนื้อเป็นบางครั้ง (ร้อยละ 90.0) ส่วนที่เหลือมีการให้แร่ธาตุ ไวตามินเสริมตลอดท้ังปี (ร้อยละ 10.0)  เกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่ได้ทําการถนอมพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ (ร้อยละ 65.0) ส่วนท่ีเหลือทําหญ้าหมัก (ร้อยละ 35.0) ไม่มีเกษตรกรที่ทํา
หญ้าแห้งเลย  แหล่งน้ําท่ีใช้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ได้จากบ่อน้ํา (ร้อยละ 70.0) 
 ด้านโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่มีโรงเรือนโคเนื้อเป็นโรงเรือนไม้ (ร้อยละ 90.0) 
ส่วนที่เหลือเป็นโรงเรือนปูนซิเมนต์ (ร้อยละ 10.0)  โรงเรือนมีขนาด 16 – 30 ตารางเมตร และขนาด 31 – 50 ตาราง
เมตรมีสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 40.0) ส่วนที่เหลือมีโรงเรือนขนาด มากกว่า 50 ตารางเมตร (ร้อยละ 20.0)  สถานที่ตั้ง
โรงเรือนโคเนื้อส่วนใหญ่อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัย (ร้อยละ 90.0) และมีอยู่ติดข้างบ้านพักอาศัย (ร้อยละ 10.0)  ลักษณะ
พ้ืนคอกส่วนใหญ่ใช้พ้ืนดิน (ร้อยละ 90.0) และเป็นพื้นคอนกรีต (ร้อยละ 10.0)  ลักษณะของหลังคาส่วนใหญ่มุงหลังคา
ด้วยกระเบื้อง (ร้อยละ 90.0)  ส่วนที่เหลือใช้สังกะสีมุงหลังคา(ร้อยละ 10.0)  
 ด้านการควบคุมและป้องกันโรค โคเนื้อของเกษตรทั้งหมดไม่เคยเกิดโรคระบาด (ร้อยละ 100.0)  ในกรณีท่ีเกิด
โรคข้ึนคาดว่าจะใช้วิธีการรักษาโดยการติดต่อเจ้าหน้าท่ีสัตวแพทย์และอาสาปศุสัตว์ ในจํานวนเท่ากัน (ร้อยละ 50.0) 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้งหมดได้ทําวัคซีนป้องกันโรค (ร้อยละ 100.0) ซ่ึงวัคซีนทีทําน้ันเพื่อป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

424

 
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  จําแนกตามสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน ร้อยละ 
ด้านพันธ์ุโคเนื้อ   
พันธุ์โคเนื้อที่เลี้ยง   
    ลูกผสมพื้นเมือง – บราห์มัน 13 65.0 
    ลูกผสมพื้นเมือง – ชาโรเลส์ 7 35.0 
    พันธุ์พ้ืนเมือง/บราห์มันแท้/ชาโรเลส์แท้ 0 0 
วิธีการเริ่มต้นเลี้ยงโคเนื้อ   
     ซ้ือลูกโคเพศเมียมาเลี้ยง 5 25.0 
     ซ้ือลูกโคท้ังเพศผู้และเพศเมียมาเลี้ยง 15 75.0 
     ซ้ือพ่อโค/ซ้ือแม่โค/ซ้ือลูกโคเพศผู้มาเลี้ยง 0 0 
วิธีการคัดเลือกพันธุ์โคเนื้อมาเลี้ยง   
     ดูรูปร่างลักษณะโคเนื้อ 14 70.0 
     ดูขนาดและอายุ 6 30.0 
ด้านการผสมพันธ์ุโคเนื้อ   
วิธีการผสมพันธุ์โคเนื้อ   
     ปล่อยให้พ่อพันธุ์คุมฝูง 0 0 
     การจูงผสม 0 0 
     การผสมเทียม 6 30.0 
     ใช้ท้ังแบบจูงพ่อพันธุ์ผสมและผสมเทียม 14 70.0 
     อ่ืน ๆ 0 0 
การขอความร่วมมือและช่วยเหลือเมื่อโคเป็นสัด   
     ไม่ได้ขอความร่วมมือจากใคร(ดําเนินการเอง) 0 0 
     เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ 15 75.0 
     สัตวแพทย์ 5 5.0 
     อ่ืน ๆ 0 0 
ค่าใช้จ่ายในการผสมพันธุ์ต่อครั้ง   
     ใม่ได้เสียค่าใช้จ่าย 0 0 
     เสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (X� = 500 บาท) 20 100.0 
จํานวนครั้งในการผสมพันธุ์เพื่อให้ผสมติด   
     1 ครั้ง 0 0 
     2 ครั้ง 20 100.0 
ด้านอาหารและการให้อาหารโคเนื้อ   
ชนิดของหญ้าท่ีปลูกในแปลง   
     เนเปียร์ 8 40.0 
     กินนี 0 0 
     มอริซัสหรือหญ้าขน 0 0 
     รูซ่ี 0 0 
     หญ้าพ้ืนเมือง 12 60 
วิธีการเลี้ยงโคเนื้อ   
     ปล่อยลงแปลงหญ้าและถั่วท่ีปลูก 0 0 
     ปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ 13 65.0 
     เกี่ยวมาให้กิน 6 30.0 
ตารางที่ 2 (ต่อ)...   
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน ร้อยละ 
     ใช้ท้ังปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติและเกี่ยวมาให้กิน 1 5.0 
หญ้าท่ีใช้เลี้ยงโคเนื้อเพียงพอหรือไม่   
     เพียงพอ 0 0 
     ไม่เพียงพอ 20 100.0 
ฤดูกาลท่ีขาดแคลนหญ้า   
     ฤดูร้อน 20 100.0 
     ฤดูฝน 0 0 
     ฤดูหนาว 0 0 
พืชอาหารสัตว์ทดแทนท่ีใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ   
     ฟางข้าว 19 95.0 
     ฟางข้าวหมักยูเรีย 0 0 
     ฟางข้าวแห้งอัดก้อน 0 0 
     วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเช่น ต้นกล้วย  1 5.0 
การจัดการเกี่ยวกับอาหารข้น   
     ไม่ใช้อาหารข้น 10 50.0 
     ซ้ือวัตถุดิบมาผสมเองทั้งหมด 1 5.0 
     ซ้ือวัตถุดิบมาผสมบางส่วน 8 40.0 
     ซ้ืออาหารสําเร็จรูปบางส่วน 0 0 
     ซ้ืออาหารสําเร็จรูปท้ังหมด 1 5.0 
การให้แร่ธาตุ ไวตามินเสริมแก่โค   
     ไม่เคย 0 0 
     ให้เป็นบางคร้ัง 18 90.0 
     ให้ตลอดปี 2 10.0 
การถนอมพืชอาหารสัตว์   
     ไม่ได้ทํา 13 65.0 
     หญ้าแห้ง 0 0 
     หญ้าหมัก 7 35.0 
แหล่งน้ําท่ีใช้เลี้ยงโคเนื้อ   
     แม่น้ําลําคลอง 0 0 
     สระน้ํา 6 30.0 
     บ่อน้ํา 14 70.0 
ด้านโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง   
ลักษณะโรงเรือน (สิ่งก่อสร้าง เช่น เสา รั้ว )   
     ไม่มี 0 0 
     โรงเรือนไม้ 18 90.0 
     โรงเรือนปูนซิเมนต์ 2 10.0 
ขนาดโรงเรือน   
     16 – 30 ตารางเมตร 
     31 – 50 ตารางเมตร 

8 
8 

40.0 
40.0 

     มากกว่า 50 ตารางเมตร 4 20.0 
สถานที่ตั้งโรงเรือน   
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

425

     เกี่ยวมาให้กิน 6 30.0 
ตารางที่ 2 (ต่อ)...   
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน ร้อยละ 
     ใช้ท้ังปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติและเกี่ยวมาให้กิน 1 5.0 
หญ้าท่ีใช้เลี้ยงโคเนื้อเพียงพอหรือไม่   
     เพียงพอ 0 0 
     ไม่เพียงพอ 20 100.0 
ฤดูกาลท่ีขาดแคลนหญ้า   
     ฤดูร้อน 20 100.0 
     ฤดูฝน 0 0 
     ฤดูหนาว 0 0 
พืชอาหารสัตว์ทดแทนท่ีใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ   
     ฟางข้าว 19 95.0 
     ฟางข้าวหมักยูเรีย 0 0 
     ฟางข้าวแห้งอัดก้อน 0 0 
     วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเช่น ต้นกล้วย  1 5.0 
การจัดการเกี่ยวกับอาหารข้น   
     ไม่ใช้อาหารข้น 10 50.0 
     ซ้ือวัตถุดิบมาผสมเองทั้งหมด 1 5.0 
     ซ้ือวัตถุดิบมาผสมบางส่วน 8 40.0 
     ซ้ืออาหารสําเร็จรูปบางส่วน 0 0 
     ซ้ืออาหารสําเร็จรูปท้ังหมด 1 5.0 
การให้แร่ธาตุ ไวตามินเสริมแก่โค   
     ไม่เคย 0 0 
     ให้เป็นบางคร้ัง 18 90.0 
     ให้ตลอดปี 2 10.0 
การถนอมพืชอาหารสัตว์   
     ไม่ได้ทํา 13 65.0 
     หญ้าแห้ง 0 0 
     หญ้าหมัก 7 35.0 
แหล่งน้ําท่ีใช้เลี้ยงโคเนื้อ   
     แม่น้ําลําคลอง 0 0 
     สระน้ํา 6 30.0 
     บ่อน้ํา 14 70.0 
ด้านโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง   
ลักษณะโรงเรือน (สิ่งก่อสร้าง เช่น เสา รั้ว )   
     ไม่มี 0 0 
     โรงเรือนไม้ 18 90.0 
     โรงเรือนปูนซิเมนต์ 2 10.0 
ขนาดโรงเรือน   
     16 – 30 ตารางเมตร 
     31 – 50 ตารางเมตร 

8 
8 

40.0 
40.0 

     มากกว่า 50 ตารางเมตร 4 20.0 
สถานที่ตั้งโรงเรือน   
     แยกห่างจากบ้าน 2 90.0 
ตารางที่ 2 (ต่อ)...   
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน ร้อยละ 
     แยกห่างจากบ้าน 2 10.0 
     อยู่ใต้ถุนบ้าน 0 0 
ลักษณะพื้นคอก   
     ดิน 18 90.0 
     คอนกรีต 2 10.0 
     ไม้ 0 0 
ลักษณะหลังคา   
     กระเบื้อง 15 75.0 
     สังกะสี 5 25.0 
     จาก/หญ้าคา 0 0 
ด้านการควบคุมและป้องกันโรค   
การเกิดโรคโคเนื้อ (โรคระบาด)   
     ไม่เคย 20 100.0 
     เคย 0 0 
วิธีการที่คาดว่าใช้ในการรักษาโรคโคเนื้อเมื่อเกิดโรค   
     ปล่อยไว้ไม่รักษา 0 0 
     ซ้ือยามารักษาเอง 0 0 
     ติดต่อเจ้าหน้าท่ีสัตวแพทย์ 10 50.0 
     ติดต่ออาสาปศุสัตว์ 10 50.0 
การทําวัคซีนป้องกันโรคโคเนื้อ   
     ไม่เคย      0 0 
     เคย (ปากและเท้าเปื่อย) 20 100.0 
   
 3. ปัญหาในการเลี้ยงโคเนื้อ 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มีดังนี้ 1) ด้านพันธ์ุโคเนื้อ  เกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อขาดพ่อโคพันธุ์ดี ไม่นิยมซ้ือพ่อพันธุ์โคเนื้อ 2) ด้านการผสมพันธุ์โคเนื้อ เกษตรกรขาดความรู้ในการผสม
พันธุ์โคเนื้อ ทําให้โคเนื้อต้องผสม 2 ครั้งถึงจะติด เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ไม่เพียงพอกับความต้องการในการผสมเทียม          
มีเกษตรกรบางรายใช้วิธีการว่าจ้างโคพ่อพันธุ์ให้มาผสมเม่ือแม่โคเป็นสัด ทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพ่อพันธุ์ 3) ด้าน
อาหารและการให้อาหาร  เกษตรกรขาดความรู้ในการด้านอาหารและการให้อาหารโคเนื้อ โคเนื้อส่วนใหญ่จะโตช้าเนื่อง
ได้รับอาหารไม่เพียงพอ เกษตรกรไม่มีความรู้ในการถนอมพืชอาหารสัตว์และพันธุ์พืชอาหารสัตว์ท่ีปลูก มีพ้ืนที่ปลูกพืช
อาหารสัตว์น้อย เกษตรกรบางรายมีการเช่าท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์ ขาดพันธุ์หญ้าหรือพันธุ์ถั่วอาหารสัตว์ 4) ด้านโรงเรือน
และสิ่งก่อสร้าง วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนมีราคาแพง การก่อสร้างโรงเรือนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน เกษตรกรมีเงินทุน
น้อย 5) ด้านการควบคุมและป้องกันโรค  เกษตรกรขาดความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรค โดยเฉพาะเมื่อซ้ือโคเนื้อ
มาเลี้ยงจะไม่มีการสังเกตอาการ หรือมีการกักสัตวก์่อน มักจะเลี้ยงรวมในฝูงเลย 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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     แยกห่างจากบ้าน 2 90.0 
ตารางที่ 2 (ต่อ)...   
สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน ร้อยละ 
     แยกห่างจากบ้าน 2 10.0 
     อยู่ใต้ถุนบ้าน 0 0 
ลักษณะพื้นคอก   
     ดิน 18 90.0 
     คอนกรีต 2 10.0 
     ไม้ 0 0 
ลักษณะหลังคา   
     กระเบื้อง 15 75.0 
     สังกะสี 5 25.0 
     จาก/หญ้าคา 0 0 
ด้านการควบคุมและป้องกันโรค   
การเกิดโรคโคเนื้อ (โรคระบาด)   
     ไม่เคย 20 100.0 
     เคย 0 0 
วิธีการที่คาดว่าใช้ในการรักษาโรคโคเนื้อเมื่อเกิดโรค   
     ปล่อยไว้ไม่รักษา 0 0 
     ซ้ือยามารักษาเอง 0 0 
     ติดต่อเจ้าหน้าท่ีสัตวแพทย์ 10 50.0 
     ติดต่ออาสาปศุสัตว์ 10 50.0 
การทําวัคซีนป้องกันโรคโคเนื้อ   
     ไม่เคย      0 0 
     เคย (ปากและเท้าเปื่อย) 20 100.0 
   
 3. ปัญหาในการเลี้ยงโคเนื้อ 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มีดังนี้ 1) ด้านพันธ์ุโคเนื้อ  เกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อขาดพ่อโคพันธุ์ดี ไม่นิยมซ้ือพ่อพันธุ์โคเนื้อ 2) ด้านการผสมพันธุ์โคเนื้อ เกษตรกรขาดความรู้ในการผสม
พันธุ์โคเนื้อ ทําให้โคเนื้อต้องผสม 2 ครั้งถึงจะติด เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ไม่เพียงพอกับความต้องการในการผสมเทียม          
มีเกษตรกรบางรายใช้วิธีการว่าจ้างโคพ่อพันธุ์ให้มาผสมเม่ือแม่โคเป็นสัด ทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพ่อพันธุ์ 3) ด้าน
อาหารและการให้อาหาร  เกษตรกรขาดความรู้ในการด้านอาหารและการให้อาหารโคเนื้อ โคเนื้อส่วนใหญ่จะโตช้าเนื่อง
ได้รับอาหารไม่เพียงพอ เกษตรกรไม่มีความรู้ในการถนอมพืชอาหารสัตว์และพันธุ์พืชอาหารสัตว์ท่ีปลูก มีพ้ืนที่ปลูกพืช
อาหารสัตว์น้อย เกษตรกรบางรายมีการเช่าท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์ ขาดพันธุ์หญ้าหรือพันธุ์ถั่วอาหารสัตว์ 4) ด้านโรงเรือน
และสิ่งก่อสร้าง วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนมีราคาแพง การก่อสร้างโรงเรือนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน เกษตรกรมีเงินทุน
น้อย 5) ด้านการควบคุมและป้องกันโรค  เกษตรกรขาดความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรค โดยเฉพาะเมื่อซ้ือโคเนื้อ
มาเลี้ยงจะไม่มีการสังเกตอาการ หรือมีการกักสัตวก์่อน มักจะเลี้ยงรวมในฝูงเลย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ลักษณะพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ 
 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี (ร้อยละ 40.0) มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (ร้อยละ 55.0) ส่วนที่เหลือมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ ระดับ ปวช. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักใน
การทําการเกษตร (ร้อยละ 85.0) จะเห็นได้ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจัดอยู่ช่วงอายุท่ีค่อนข้างมาก เนื่องจากคนรุ่นใหม่
เรียนหนังสือสูงขึ้น สนใจทํางานด้านอ่ืนมากกว่าและคิดว่าการทําการเกษตรนั้นลําบากเป็นงานหนัก ทําให้เกษตรกรที่ยัง
ทํางานด้านการเกษตรอยู่เดิม หันมาสนใจการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริม นอกเหนือจากการทําการสวนผลไม้                 
สวนยางพารา เพื่อนํามูลโคมาใช้เป็นปุ๋ยใช้ในสวนไร่นา เป็นการเพิ่มรายได้ และใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็น
อาหารโคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4 - 5 คน (ร้อยละ 75.0) เกษตรกรส่วนใหญ่มีจํานวนโค
เนื้อที่เลี้ยง 1 – 5 ตัว (ร้อยละ 45.0) มีรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อในรอบปีท่ีผ่านมา 20,000 -  50,000 บาท (ร้อยละ 
55.0)  ท้ังนี้เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก มีประสบการณ์ในการ
เลี้ยงโคเนื้อมาแล้ว จึงเหมาะกับการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริม และมีรายจ่ายจากการเลี้ยงโคเนื้อในรอบปีท่ีผ่านมาในช่วง 
500 -  10,000 บาท (ร้อยละ 55.0) โดยรายจ่ายจะใช้เป็นค่าผสมพันธุ์โค ซ้ือโคเนื้อเข้ามาเลี้ยงในบางราย และค่าอาหาร
โคเนื้อในบางครั้ง มีจํานวนแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อจํานวน 1 คน (ร้อยละ 70.0) โดยจะเป็นแรงงานในครอบครัว
เป็นส่วนใหญ่ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยมีจํานวนโคเนื้อไม่มาก นอกจากนี้
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้งหมดไม่ได้กู้เงินมาใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ (ร้อยละ 100.0) เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่มี
อาชีพหลักในการทําการเกษตรอื่นอยู่แล้ว เช่น ทําสวนผลไม้ ยางพารา เป็นต้น แต่ทําการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพเสริม              
ซ่ึงใกล้เคียงกับ ถาวร  ฉิมเลี้ยง และ พรชัย  เหลืองวารี (2559) ท่ีได้ศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อในจังหวัดจันทบุรี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 54 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา นับถือ
ศาสนาพุทธ มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4 - 5 คน อาชีพหลักทําการเกษตร อาชีพรองรับจ้างและค้าขาย และมี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อ 1 - 5 ปี มีจํานวนโคเนื้อ 1 - 5ตัว รายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อน้อยกว่า 60,000 บาทต่อปี 
รายจ่ายจากการเลี้ยงโคเนื้อน้อยกว่า 1,200 บาทต่อปี จํานวนแรงงานที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อ 1 คน  
 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
 สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านในชาก ตําบลชากพง 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง   
 ด้านพันธุ์โคเนื้อ พันธุ์โคเนื้อที่เลี้ยงมากที่สุด พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนมากเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสม
พ้ืนเมือง – บราห์มัน (ร้อยละ 65.0) และโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง – ชาโรเลส์ (ร้อยละ 35.0) ส่วนโคพันธุ์พ้ืนเมืองและ
โคพันธุ์แท้อ่ืน ๆ ไม่นิยมเลี้ยง  ท้ังนี้เนื่องจากโคพันธุ์พ้ืนเมือง จะมีรูปร่างเล็ก เจริญเติบโตช้า  เกษตรกรจึงนิยมเลี้ยงโคเนื้อ
พันธุ์ลูกผสมบราห์มันหรือลูกผสมชาโรเลส์ท่ีได้รับจากการผสมเทียมท่ีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้นําน้ําเชื้อมาผสม เพื่อปรับปรุง
พันธุ์ และบางครั้งมีการรับจ้างผสมพันธุ์โคเนื้อโดยพ่อพันธุ์จากเกษตรกรรายอื่นก็มี ซ่ึงจะทําให้โคเนื้อลูกผสมเลี้ยงง่ายกว่า
โคเนื้อพันธุ์แท้พันธุ์อ่ืน ๆ  นอกจากนี้ยังมีขนาดน้ําหนักดี ขายง่ายและได้ราคาดีกว่าโคพื้นเมือง ซ่ึงสอดคล้องกับ ดนัยศักด์ิ  
เย็นใจ และ ภาณุ  อินทฤทธิ์ (2558) ท่ีศึกษาสภาพการเลี้ยงและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรใน
อําเภอบ้านค่าย อําเภอเมืองระยอง อําเภอแกลง และอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พบว่าเกษตรกรเลี้ยงโคพันธุ์
ลูกผสมอเมริกันบราห์มัน - พ้ืนเมืองมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมปศุสัตว์ท่ีต้องการให้โคพันธุ์ลูกผสม
อเมริกันบราห์มันเป็นแม่พันธุ์พ้ืนฐานในการผลิตโคเนื้อและโคขุนของเกษตรกรรายย่อย  วิธีการเริ่มต้นเลี้ยงโคเนื้อ พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมซ้ือลูกโคท้ังเพศผู้และเพศเมียมาเลี้ยง (ร้อยละ 75.0) และซื้อลูกโคเพศเมียมาเลี้ยง (ร้อยละ 25.0)  
เนื่องจากการซ้ือลูกโคท่ีมีขนาดเล็กมีราคาถูกกว่าการซ้ือพ่อโค ซ้ือแม่โค จึงเป็นการลงทุนที่ไม่มาก เหมาะสําหรับ
เกษตรกรรายย่อยที่มีทุนน้อย  วิธีการคัดเลือกพันธุ์โคเนื้อส่วนใหญ่คัดเลือกพันธุ์โดยอาศัยดูจากรูปร่างลักษณะโคเนื้อ 
(ร้อยละ 70.0) เกษตรกรจะดูรูปร่างลักษณะของโคเนื้อก่อนที่จะตัดสินใจซ้ือ เพราะว่ารูปร่างลักษณะภายนอกเป็นสิ่งแรก
ท่ีเกษตรกรมองเห็นว่าโคเนื้อที่จะซ้ือนั้นมีลักษณะตรงตามความต้องการหรือไม่ (ทรงศักด์ิ  เทพหนู, 2552) ส่วนเกษตรกร
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ท่ีเหลือคัดเลือกโดยอาศัยดูจากขนาดและอายุ (ร้อยละ 30.0) โดยการประมาณอายุจากฟันชุดแรกและดูจากขนาดของ
ร่างกายที่ใหญ่หรือมีโอกาสที่จะโตเร็ว ไม่มีการดูจากน้ําหนักตัวหรือลักษณะอื่น ๆ 
 ด้านการผสมพันธ์ุ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนมากนิยมใช้วิธีการผสมพันธุ์ท้ังสองแบบคือ การจูงพ่อพันธุ์ผสม
และการผสมเทียม (ร้อยละ 70.0) เนื่องจากมีความสะดวก เพราะได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าปศุสัตว์และมีเกษตรกร
บางรายมีการเช่าโคพ่อพันธุ์เพื่อใช้ผสมพันธุ์แม่โคเมื่อเป็นสัด ส่วนท่ีเหลือใช้วิธีการผสมเทียม (ร้อยละ 30.0)  ไม่มีการ
ปล่อยพ่อพันธุ์คุมฝูง และวิธีการจูงผสม เนื่องจากเกษตรส่วนใหญ่มีจํานวนโคเนื้อไม่มาก จึงไม่นิยมซ้ือพ่อพันธุ์มาคุมฝูง  
ในการขอความร่วมมือในการผสมพันธุ์โคเนื้อเมื่อโคเป็นสัด เกษตรกรได้ติดต่อขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์เป็น
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.0) ส่วนที่เหลือขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีสัตวแพทย์ (ร้อยละ 25.0)  และไม่มีการดําเนินการเอง 
ท้ังนี้เนื่องจากสถานที่เลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออยู่ไม่ไกลจากสํานักงานปศุสัตว์อําเภอแกลง ประกอบกับการ
คมนาคมสะดวก จึงทําให้การเดินทางติดต่อไปมาสะดวก (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2558) เกษตรกร แต่เกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อทุกรายเสียค่าใช้จ่ายในการผสมพันธุ์โคเนื้อ (ร้อยละ 100.0) โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 500 บาทต่อครั้ง จะเป็นการ
เสียค่าเช่าพ่อพันธุ์โคเนื้อหรือค่าน้ําเชื้อ และจํานวนคร้ังในการผสมพันธุ์โคเนื้อเพื่อให้ผสมติด พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อทั้งหมดผสมพันธุ์โคเนื้อจํานวน 2 คร้ังโดย (ร้อยละ 100.0) 
 ด้านอาหารและการให้อาหาร เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ปลูกหญ้าพ้ืนเมือง (ร้อยละ 60.0) โดยมักจะเป็น
หญ้าท่ีขึ้นเองตามธรรมชาติและได้ดูแลรักษาไว้ เช่น หญ้าเพ็ก หญ้าชันกาด หญ้าปากควาย ฯลฯ ส่วนเกษตรกรที่เหลือ
ปลูกหญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 เพราะได้รับการสนับสนุนด้านพันธุ์หญ้าจากเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ ซ่ึงให้ผลผลิตดีและมีการ
เจริญเติบโตดี คุณค่าทางอาหารสูง (ไกรลาศ  เขียวทอง, 2554)  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.0) นิยม
เลี้ยงโคเนื้อโดยปล่อยตามทุ่งหญ้าธรรมชาติ เนื่องจากในหมู่บ้านในชากนั้นจะมีพ้ืนที่สาธารณะรอบบึงสํานักใหญ่ท่ีเป็น           
ทุ่งหญ้าตามธรรมชาติ สามารถใช้เลี้ยงโคเนื้อได้ รองลงมาใช้วิธีเกี่ยวมาให้กิน (ร้อยละ 30.0) และใช้ท้ังปล่อยตามทุ่งหญ้า
ธรรมชาติและเกี่ยวมาให้กิน (ร้อยละ 5.0) ไม่มีการปล่อยลงแปลงหญ้าและถ่ัวท่ีปลูก ท้ังนี้เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ 1 – 5 ไร่ (ร้อยละ 75.0) ซ่ึงถือว่าน้อย หญ้าท่ีใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อไม่เพียงพอสําหรับ
เลี้ยงโคเนื้อ(ร้อยละ 100.0) มักขาดแคลนหญ้าในช่วงฤดูร้อน(ร้อยละ 100.0)  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่จึงนิยมใช้
ฟางข้าว(ร้อยละ 95.0) เป็นอาหารสัตว์ทดแทนหญ้า ส่วนเกษตรกรรายอื่น ๆ ใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ต้น
กล้วย(ร้อยละ 5.0) ไม่นิยมใช้ฟางข้าวหมักยูเรีย/ฟางข้าวอัดก้อน อาจเป็นเพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไม่มีการทําหญ้า
แห้งเลย ในการจัดการเกี่ยวกับอาหารข้น เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใช้อาหารข้นในการเลี้ยงโคเนื้อ (ร้อยละ 50.0) รองลงมา
ซ้ือวัตถดุิบมาผสมบางส่วน(ร้อยละ 40.0) ส่วนที่เหลือซ้ือวัตถุดิบมาผสมเองท้ังหมดและซื้ออาหารสําเร็จรูปท้ังหมดจํานวน
เท่ากัน (ร้อยละ 5.0) โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ใช้อาหารข้นจะมีการเลี้ยงโคขุนจึงมีการซื้อกากมันสําปะหลังที่มีราคาถูก
มาใช้ในการผสมเป็นอาหารข้น เนื่องจากมีโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลังหลายโรงที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อส่วนใหญ่มีการให้แร่ธาตุ ไวตามินเสริมแก่โคเนื้อเป็นบางครั้ง (ร้อยละ 90.0) ซ่ึงอาจเป็นเพราะหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องจากภาครัฐให้การสนับสนุนแร่ธาตุแก่กลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในการถนอมอาหาร เกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่ได้ทําการถนอมพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้(ร้อยละ 65.0) ส่วนเกษตรกรที่เหลือนั้นทําหญ้าหมัก (ร้อยละ 35.0) เนื่องจาก
ได้รับการฝึกอบรมในการทําหญ้าหมักมาแล้ว โดยใช้วิธีการหมักในถังพลาสติก อย่างไรก็ตามไม่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
รายใดที่ทําหญ้าแห้ง แหล่งน้ําท่ีใช้เลี้ยงโคเนื้อ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อใช้น้ําจากบ่อน้ําเลี้ยงโคเนื้อเป็นส่วนใหญ ่ 
(ร้อยละ 70.0)  รองลงมาใช้น้ําจากสระน้ํา(ร้อยละ 30.0) ไม่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อใช้น้ําจากแม่น้ําลําคลอง 
 ด้านโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง  โรงเรือนในการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่มีโรงเรือนในการ
เลี้ยงโคเนื้อเป็นโรงเรือนไม้ (ร้อยละ 90.0) โดยใช้ไม้จากธรรมชาติมาใช้ในการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อที่มีโรงเรือนในการเลี้ยงโคเนื้อเป็นโรงเรือนปูนซิเมนต์ (ร้อยละ 10.0) เป็นโรงเรือนที่ได้มาตรฐานฟาร์ม ซ่ึงได้รับ
คําแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์ โดยมีโรงเรือนขนาด 16 – 30 ตารางเมตร และขนาด 31 – 50 ตารางเมตรเท่ากัน (ร้อย
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ละ 40.0) ตั้งอยู่ห่างจากบ้านพักอาศัย (ร้อยละ 90.0) ลักษณะพื้นคอกนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ใช้พ้ืนดินเป็น
พ้ืนคอก (ร้อยละ 90.0) เนื่องจากเป็นการลงทุนน้อย ส่วนที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ใช้พ้ืนคอนกรีต (ร้อยละ 10.0)  
ซ่ึงง่ายต่อการทําความสะอาด ลักษณะของหลังคานั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง (ร้อยละ 
90.0)  ส่วนที่เหลือเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ใช้สังกะสีมุงหลังคา(ร้อยละ 10.0)  ไม่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อรายใดที่มุง
หลังคาด้วยจากหรือหญ้าคา กระเบื้องและสังกะสีมีอายุการใช้งานได้นาน และราคาไม่แพงมาก 
 ด้านการควบคุมและป้องกันโรค  การเกิดโรคโคเนื้อ พบว่า โคเนื้อของเกษตรทั้งหมดไม่เคยเกิดโรคระบาด 
(ร้อยละ 100.0) จะมีบ้างก็เป็นเพียงบาดแผลเล็กน้อย วิธีการที่ใช้ในการรักษาโรคโคเนื้อเมื่อเกิดโรค พบว่า โคเนื้อของ
เกษตรกรไม่เคยเกิดโรคระบาดร้ายแรง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ทรงศักดิ์  เทพหนู (2552) พบว่าโคเนื้อของ
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยเกิดโรคระบาดที่ร้ายแรง  ถ้าในกรณีท่ีเกิดโรคขึ้นคาดว่าจะใช้วิธีการรักษาโดยการติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีสัตวแพทย์และอาสาปศุสัตว์ ในจํานวนเท่ากัน (ร้อยละ 50.0) ส่วนการทําวัคซีนป้องกันโรคโคเนื้อ พบว่า 
เกษตรกรทั้งหมดได้ทําวัคซีนป้องกันโรคโคเนื้อ (ร้อยละ 100.0) ซ่ึงวัคซีนที่ทําน้ันเพื่อป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการสนับสนุนด้านพันธุ์โคเนื้อให้แก่เกษตรกร โดยหาพันธุ์ท่ีเหมาะสมและราคาถูก จัดหาน้ําเชื้อโคพันธุ์
ลูกผสมมาใช้ผสมเทียม 
 2. ควรมีการศึกษาวัตถุดิบอาหารสัตว์ คุณภาพและองค์ประกอบของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิดท่ีมีในท้องถิ่น 
รวมถึงข้อจํากัดในการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ เพ่ือให้เกษตรกรนํามาผสมเลี้ยงโคขุนหรือใช้เลี้ยงเสริมในฤดูแล้ง เนื่องจาก
เกษตรกรขาดแคลนหญ้าและพืชอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น กากมันสําปะหลัง เปลือก
ทุเรียนหมัก พืชอาหารสัตว์หมัก พันธุ์พืชอาหารสัตว์ท่ีเหมาะสมในการปลูกในพื้นที่ท่ีจํากัด 
 3. ควรมีการศึกษาในเรื่องการผลิตโคเน้ือคุณภาพ เช่น การเลี้ยงโคขุนในเชิงธุรกิจ การผลิตโคเนื้ออินทรีย์ 
ช่องทางการตลาดโคเนื้อ  การวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตโคขุนคุณภาพ เป็นต้น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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อิทธิพลของน้ําตาลแมนนิทอลต่อการลดการเจรญิเติบโตของต้นอ่อนหวายแดงจันทบรู 
ในสภาพปลอดเชื้อ 

Effects of Mannitol on In Vitro Growth Reduction of Renanthera coccinea Lour  
พรพรรณ สุขุมพินิจ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

บทคัดย่อ 
 

       การศึกษาอิทธิพลของน้ําตาลแมนนิทอลต่อการลดการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้หวายแดงจันทบูรท่ีเลี้ยงบน
อาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and went (1949) โดยเติมนํ้าตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ และอาหารสังเคราะห์สูตร 
Modified Vacin and went (1949) ท่ีทําการเติมน้ําตาลแมนนิทอลระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน 6 ระดับคือ  0, 2, 4, 6, 8, 
และ 10 เปอร์เซ็นต์ วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น 7 สิ่งทดลอง ๆ 
ละ 10 ซํ้า ๆ ละ 4 ต้น เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า การเติมน้ําตาลแมนนิทอลท่ีระดับความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดการ
เจริญเติบโตทางความสูงของต้นอ่อนกล้วยไม้เหลืองจันทบูรได้ดีท่ีสุด โดยมีความสูงเฉลี่ยของลําลูกกล้วยน้อยท่ีสุด คือ 0.77 
เซนติเมตร ซ่ึงไม่ต่างกับการเติมน้ําตาลแมนนิทอลท่ีระดับความเข้มข้น 8 เปอร์เซ็นต์ (0.78 เซนติเมตร) ซ่ึงสามารถขยายเวลาใน
การเปลี่ยนถ่ายอาหารใหม่ออกไปได้มากกว่า 7 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin 
and went (1949) เติมน้ําตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ความสูงของลําลูกกล้วยเฉลี่ยสูงสุด (1.17 เซนติเมตร) และมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของลําลูกกล้วยเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 0.29 เซนติเมตร  
คําสําคัญ: แมนนิทอล, การลดการเจริญเติบโต, หวายแดงจันทบูร  
 

Abstract 
 

 The study on the effects of mannitol in reducing in vitro growth of Renanthera coccinea Lour. 
seedling for prolong subculture with Vacin and Went (1949) media supplementation, different 
concentrations of mannitol (0, 2, 4, 6, 8 and 10 percent) and 2 percent of sucrose were used. 
The experiment was conducted following Completely Randomized Design (CRD) with 7 treatments in 
each treatment consisted of ten replicates with four explants per bottle. Results showed that plant 
height was reduced when applied with 8 and 10 percent of mannitol (0.78 and 0.77 cm, respectively) 
and could preserve for 7 months without subculture when compared with basic medium (2 percent 
of sucrose). The highest plant height (1.17 cm) and widest pseudo-bulb diameter (0.29 cm) were 
obtained from seedling cultured on Vacin and Went (1949) medium containing 2 percent of sucrose. 
Keywords: Mannitol, Slow growth technique, Renanthera coccinea Lour. 
 
บทนํา 

ปัจจุบันพบว่ากล้วยไม้ป่าหลายๆ ชนิดที่อยู่ในสภาพธรรมชาติมีจํานวนลดลงจนถึงขั้นวิกฤต ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลาย
ประการด้วยกันคือ สภาวะโลกร้อน การลักลอบเผาป่า การตัดไม้ทําลายป่า หรือแม้กระทั่งการลักลอบเก็บกล้วยไม้เพื่อนํามา
ขาย ส่งผลให้กล้วยไม้ป่าท่ีอาศัยอยู่ในสภาพธรรมชาติจึงมีจํานวนลดลง จากการสํารวจของภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ไซเตส) ในปี พ.ศ. 2535 พบว่า กล้วยไม้ป่าของไทยบางชนิดถูกจัดอันดับเป็นกล้วยไม้หายากของโลก 
ดังนั้นจึงจําเป็นต้องดําเนินการอนุรักษ์และเก็บรักษาพันธุกรรมกล้วยไม้ป่าอย่างจริงจังโดยเร็ว กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่
จัดอยู่ในวงศ์ Orchidaceae ซ่ึงมีการพัฒนามากที่สุดในบรรดาพืชมีดอกท้ังหมด  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) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาคตะวันออกของไทย พบมากที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Renanthera coccinea Lour. ดอกมี
สีส้มแดงจนไปถึงสีแดงสด (Kamemoto and Sagarik, 1975) จึงเป็นที่นิยมใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์สําหรับการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้
ได้ลูกผสมใหม่ๆ แต่ท่ีพบเห็นทั่วไปในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ท่ีเป็นลูกผสม ซ่ึงกล้วยไม้หวายแดงจันทบูรที่เป็นสายพันธุ์
แท้หาได้ยากและมีจํานวนลดลงเป็นอย่างมาก 

การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ สามารถเพิ่มประชากรกล้วยไม้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอัน
สั้น ซ่ึงการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ป่าในสภาพปลอดเชื้อนั้นเป็นการเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดให้สูงกว่าการงอกตามธรรมชาติ และ
ยังคงความหลากหลายทางพันธุกรรมเอาไว้ด้วย เพื่อให้พันธุ์กล้วยไม้คงอยู่และหลีกเลี่ยงการสูญเสียจากปัจจัยต่างๆ ท่ีกล่าวมา
ข้างต้น การเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่ดีอีกวิธีหนึ่งคือ การเก็บรักษาพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการหรือการเก็บรักษาพันธุกรรมใน
สภาพปลอดเชื้อ โดยปกติการเก็บรักษาพันธุ์พืชส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บในรูปของเมล็ดพันธุ์พืช แต่เมล็ดพันธุ์บางชนิดมีอายุสั้น
ไม่สามารถเก็บรักษาได้นานแม้ว่าจะเก็บในอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่ํา ในขณะเดียวกันนั้นพันธุกรรมพืชอาจเกิดการสูญ
หายและเสี่ยงต่อการกลายพันธ์ุได้  Razdan (1994) กล่าวว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีการหนึ่งที่นํามาประยุกต์ใช้กับงาน
ด้านการเก็บรักษาเชื้อพันธ์ุพืช ซ่ึงมีข้อดี คือ ใช้พ้ืนที่น้อย ปราศจากโรคและแมลง สามารถขยายพันธุ์ได้จํานวนมากในเวลาอัน
สั้น การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อนั้นสามารถรักษาความมีชีวิตไว้ได้นานและสามารถใช้เก็บรักษาจากส่วน
ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น โปรโตพลาสต์ เซลล์แขวนลอย ละอองเกสร อับเรณู แคลลัส เนื้อเยื่อ เอมบริโอ เมล็ด และส่วนอวัยวะ 
ต่างๆ ของพืช (รังสฤษดิ์, 2545) การขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อโดยการนําเมล็ดกล้วยไม้มาเพาะเลี้ยงเป็นวิธีการหนึ่งที่
สามารถเพิ่มปริมาณกล้วยไม้ให้มีจํานวนมากขึ้นและยังสามารถคงความหลากหลายทางพันธุกรรมไว้เพื่อใช้เป็นแหล่งพันธุกรรม
สําหรับการปรับปรุงพันธ์ุในอนาคต การนําเทคนิคการชะลอการเจริญเติบโตซ่ึงเป็นวิธีการหนึ่งในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช
สามารถทาํได้หลายวิธี เช่น วิธีการลดอุณหภูมิ การลดสภาพแสงในการเพาะเลี้ยง การดัดแปลงสภาพบรรยากาศ  

การปรับแต่งอาหารเพาะเลี้ยงโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเพิ่มตัวยับย้ังการออสโมซิส (osmosis) ในอาหารเพาะเลี้ยงนั้น 
สามารถทําได้โดยการเติมน้ําตาลท่ีมีความเข้มข้นสูง เช่นแมนนิทอล (mannitol) (รังสฤษดิ์, 2545) ซ่ึงเทคนิคการชะลอการ
เจริญเติบโตนี้สามารถยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายอาหารต่อไป เนื่องจากแมนนิทอลที่มีความเข้มข้นสูงจะส่งผลให้พืชเกิด
ความเครียด อันเนื่องมาจากการออสโมซิสจึงมีผลไปยับย้ังการเจริญเติบโต ดังรายงานของ Lopez  et al. (1998) ทําการ
ทดลองโดยใช้แมนนิทอล 4 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียสในการชะลอการเจริญเติบโตของมันฝรั่ง 
พบว่าสามารถขยายเวลาในการเปลี่ยนอาหารออกไปได้ 8 เดือนหรืออาจจะมากกว่า 12 เดือน ซ่ึงโดยปกติมันฝรั่งต้องทําการ
เปลี่ยนอาหารเพาะเลี้ยงทุก 4 ถึง 8 สัปดาห์ การเก็บรักษาด้วยวิธีนี้เหมาะสําหรับการเก็บส่วนปลายยอดและต้นท่ีชักนํา 
(plantlets) แล้ว ในการศึกษาคร้ังนี้ทําการศึกษาอิทธิพลของน้ําตาลแมนนิทอลในการชะลอการเจริญเติบโตของต้นอ่อน
กล้วยไม้หวายแดงจันทบูรให้มีการเจริญเติบโตช้าลง และเพื่อยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายอาหารออกไปให้ได้มากกว่า  1 เดือน 
ซ่ึงสามารถลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างเช่น สารเคมี รวมไปถึงแรงงานในการปฏิบัติงานได้อีกทางหนึ่งด้วย 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของน้ําตาลแมนนิทอลท่ีแตกต่างกันต่อการชะลอการเจริญเติบโตของต้นอ่อน
กล้วยไม้หวายแดงจันทบูร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) มีระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน       

7 ระดับ เป็นสิ่งทดลอง มีท้ังหมด 7 สิ่งทดลองๆ ละ 10 ซํ้าๆ 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 

 

 ขั้นตอนการทดลอง 
1. เตรียมอาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went (1949) เติมน้ําตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ และ

อาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went (1949) ท่ีมีระดับความเข้มข้นของน้ําตาลแมนนิทอลแตกต่างกัน    
6 ระดับ คือ 0, 2, 4, 6, 8, และ 10 เปอร์เซ็นต์  

2. คัดเลือกต้นอ่อนของกล้วยไม้หวายแดงจันทบูรท่ีมีความสูงเฉลี่ย 0.50 เซนติเมตร ย้ายลงอาหารสังเคราะห์
แต่ละสูตรที่ทําการเตรียมไว้ดังข้อ 1 ในตู้ปลอดเชื้อ 

3. ภายหลังจากย้ายต้นอ่อนหวายแดงจันทบูรลงอาหารสังเคราะห์แต่ละสูตรแล้ว นําไปเลี้ยงในห้องควบคุม
อุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาพแสงฟลูออเรสเซนต์ 16 ชั่วโมงต่อวัน 

4. สังเกตและบันทึกผลการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร  
 การเก็บบันทึกข้อมูล 
 เก็บบันทึกข้อมูลจากการเจริญเติบโตของหวายแดงจันทบูรทุก ๆ 1 เดือน โดยเก็บข้อมูลดังนี้ 
 1. ความสูงของลําลูกกล้วย: วัดจากโคนต้น (บนผิวอาหารสังเคราะห์) จนถึงปลายลําลูกกล้วย 
 2. เส้นผ่านศูนย์กลางของลําลูกกล้วย: วัดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณที่กว้างที่สุดของลําลูกกล้วย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

นําข้อมูลท่ีได้จากการเก็บบันทึกข้อมูลทางความสูง และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ในแต่ละเดือน มาวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT) 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาอิทธิพลของน้ําตาลแมนนิทอลต่อการลดการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร 
ซ่ึงทําการเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went (1949) ท่ีเติมน้ําตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ 
และอาหารสังเคราะห์ Modified Vacin and Went (1949) ท่ีมีระดับความเข้มข้นของน้ําตาลแมนนิทอลแตกต่างกัน         
6 ระดับ คือ 0, 2, 4, 6, 8, และ 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า การเติมน้ําตาลท่ีระดับความเข้มข้นแตกต่าง
กันส่งผลต่อความสูงของต้นอ่อนหวายแดงจันทบูรอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ ซ่ึงสูตรอาหารเพาะเลี้ยงปกติท่ีทําการเติม
ด้วยน้ําตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ท่ีสําหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับพืช มีความสูงเฉลี่ยของลําลูกกล้วยมากที่สุดคือ 1.17 
เซนติเมตร (ตารางที่ 1) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากที่สุดคือ (0.29 เซนติเมตร) ดังตารางที่ 2  
       
ตารางที่ 1 ความสูงของลําลูกกล้วยต้นอ่อนกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร 

หมายเหตุ      ค่าเฉลี่ยที่ตามตัวอักษรเหมือนกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
                  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
                  ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

*   มีความแตกต่างอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
                  **  มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

สิ่งทดลอง 
 ความสูง (เซนติเมตร)  
 ภายหลังการทดลอง (เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 

 VW ไม่เติมน้ําตาล 0.60 0.63 0.66 0.68bc 0.72ab 0.90ab 1.02 ab 
 VW + ซูโครส 2 % 0.61 0.62 0.67 0.84a 0.92a 1.10a 1.17a 

 VW + แมนนิทอล 2 % 0.52 0.55 0.56 0.64bc 0.72ab 0.76b 0.83bc 
 VW + แมนนิทอล 4 % 0.51 0.56 0.58 0.66bc 0.77ab 0.85ab 0.94abc 
 VW + แมนนิทอล 6 %  0.53 0.58 0.72 0.76ab 0.79 ab 0.83ab 0.87 bc 
 VW + แมนนิทอล 8 %  0.46 0.54 0.56 0.60bc 0.64b 0.75b 0.78bc 
 VW + แมนนิทอล 10 % 0.44 0.51 0.53 0.56c 0.60b 0.64b 0.77c 

 F-test ns ns ns   *   *   *   ** 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 ขั้นตอนการทดลอง 
1. เตรียมอาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went (1949) เติมน้ําตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ และ

อาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went (1949) ท่ีมีระดับความเข้มข้นของน้ําตาลแมนนิทอลแตกต่างกัน    
6 ระดับ คือ 0, 2, 4, 6, 8, และ 10 เปอร์เซ็นต์  

2. คัดเลือกต้นอ่อนของกล้วยไม้หวายแดงจันทบูรที่มีความสูงเฉลี่ย 0.50 เซนติเมตร ย้ายลงอาหารสังเคราะห์
แต่ละสูตรที่ทําการเตรียมไว้ดังข้อ 1 ในตู้ปลอดเชื้อ 

3. ภายหลังจากย้ายต้นอ่อนหวายแดงจันทบูรลงอาหารสังเคราะห์แต่ละสูตรแล้ว นําไปเลี้ยงในห้องควบคุม
อุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 25±1 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาพแสงฟลูออเรสเซนต์ 16 ชั่วโมงต่อวัน 

4. สังเกตและบันทึกผลการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร  
 การเก็บบันทึกข้อมูล 
 เก็บบันทึกข้อมูลจากการเจริญเติบโตของหวายแดงจันทบูรทุก ๆ 1 เดือน โดยเก็บข้อมูลดังนี้ 
 1. ความสูงของลําลูกกล้วย: วัดจากโคนต้น (บนผิวอาหารสังเคราะห์) จนถึงปลายลําลูกกล้วย 
 2. เส้นผ่านศูนย์กลางของลําลูกกล้วย: วัดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณที่กว้างที่สุดของลําลูกกล้วย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

นําข้อมูลท่ีได้จากการเก็บบันทึกข้อมูลทางความสูง และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ในแต่ละเดือน มาวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT) 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาอิทธิพลของน้ําตาลแมนนิทอลต่อการลดการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร 
ซ่ึงทําการเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went (1949) ท่ีเติมน้ําตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ 
และอาหารสังเคราะห์ Modified Vacin and Went (1949) ท่ีมีระดับความเข้มข้นของน้ําตาลแมนนิทอลแตกต่างกัน         
6 ระดับ คือ 0, 2, 4, 6, 8, และ 10 เปอร์เซ็นต์ เม่ือสิ้นสุดการทดลองพบว่า การเติมน้ําตาลที่ระดับความเข้มข้นแตกต่าง
กันส่งผลต่อความสูงของต้นอ่อนหวายแดงจันทบูรอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ ซ่ึงสูตรอาหารเพาะเลี้ยงปกติท่ีทําการเติม
ด้วยน้ําตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ท่ีสําหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับพืช มีความสูงเฉลี่ยของลําลูกกล้วยมากท่ีสุดคือ 1.17 
เซนติเมตร (ตารางที่ 1) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากที่สุดคือ (0.29 เซนติเมตร) ดังตารางที่ 2  
       
ตารางที่ 1 ความสูงของลําลูกกล้วยต้นอ่อนกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร 

หมายเหตุ      ค่าเฉลี่ยที่ตามตัวอักษรเหมือนกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
                  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
                  ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

*   มีความแตกต่างอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
                  **  มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

สิ่งทดลอง 
 ความสูง (เซนติเมตร)  
 ภายหลังการทดลอง (เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 

 VW ไม่เติมน้ําตาล 0.60 0.63 0.66 0.68bc 0.72ab 0.90ab 1.02 ab 
 VW + ซูโครส 2 % 0.61 0.62 0.67 0.84a 0.92a 1.10a 1.17a 

 VW + แมนนิทอล 2 % 0.52 0.55 0.56 0.64bc 0.72ab 0.76b 0.83bc 
 VW + แมนนิทอล 4 % 0.51 0.56 0.58 0.66bc 0.77ab 0.85ab 0.94abc 
 VW + แมนนิทอล 6 %  0.53 0.58 0.72 0.76ab 0.79 ab 0.83ab 0.87 bc 
 VW + แมนนิทอล 8 %  0.46 0.54 0.56 0.60bc 0.64b 0.75b 0.78bc 
 VW + แมนนิทอล 10 % 0.44 0.51 0.53 0.56c 0.60b 0.64b 0.77c 

 F-test ns ns ns   *   *   *   ** 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 ส่วนการใช้น้ําตาลแมนนิทอลที่ระดับความเข้มข้น 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดการเจริญเติบโตทางด้าน
ความสูงของต้นอ่อนกล้วยไม้หวายแดงจันทบูรได้ดีไม่แตกต่างกัน โดยการเติมน้ําตาลแมนนิทอลท่ีระดับความเข้มข้น 10 
เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ต้นอ่อนหวายแดงจันทบูรมีความสูงเฉลี่ยของลําลูกกล้วยน้อยที่สุดคือ 0.77 เซนติเมตร ซ่ึงสามารถ
ชะลอความสูงของลําลูกกล้วยหวายแดงจันทบูรได้มากท่ีสุด และสามารถยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายอาหารออกไปได้ถึง 
7 เดือน สอดคล้องกับการรายงานของ Lopez et al. (1998) ท่ีใช้น้ําตาลแมนนิทอลท่ีระดับความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์
ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา สามารถยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายอาหารของมันฝรั่งออกไปได้มากกว่า 8 เดือน 
การปรับแต่งอาหารเพาะเลี้ยงเพื่อลดหรือชะลอการเจริญเติบโตของพืช เพื่อยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายอาหาร
เพาะเลี้ยงออกไปให้นานยิ่งขึ้น ด้วยการเพ่ิมตัวยับย้ังการออสโมซิส อย่างเช่นการเติมน้ําตาลความเข้มข้นสูงลงในอาหาร
เพาะเลี้ยง น้ําตาลความเข้มข้นสูงจะสง่ผลให้พืชเกิดความเครียดจากการออสโมซิสจึงมีผลไปยับย้ังการเจริญเติบโตของพืช
ได้ (รังสฤษดิ์, 2545) 
 
ตารางที่ 2 เส้นผ่านศูนย์กลางของลําลูกกล้วยต้นออ่นกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร 

หมายเหตุ      ค่าเฉลี่ยที่ตามตัวอักษรเหมือนกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
                  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
                  ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
                  **  มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาอิทธิพลของน้ําตาลแมนนิทอลต่อการลดการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้หวายแดงจันทบูรที่เลี้ยง
บนอาหารสังเคราะห์สูตร Modified Vacin and Went (1949) โดยการเติมน้ําตาลซูโครส 2 เปอร์เซ็นต์ และอาหารสังเคราะห์
สูตร  Modified Vacin and Went (1949) เติมน้ําตาลแมนนิทอลท่ีมีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน 6 ระดับ คือ 0, 2, 4, 6, 8,    
และ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 7 เดือน พบว่าการเติมนํ้าตาลแมนนิทอลท่ีระดับ 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์ สามารถควบคุมการ
เจริญเติบโตได้ดีไม่ต่างกัน ซ่ึงสามารถยืดอายุการเปลี่ยนอาหารไปได้ถึง 7 เดือน 
 

เอกสารอ้างอิง 
สลิล  สิทธิสัจจธรรม  (2549).  กล้วยไม้ป่าเมืองไทย.  กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด.  
รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ.  (2545).  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช: หลักการและเทคนิค. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ:    
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   
Lopez, H.D., M.J. Casas and I.M. Scott.  (1998).  Storage of potato microplants in vitro the presence of  

acetylsalicylic acid.  Plant Cell, Tissue and Organ Culture.  54: 145-152. 
Razdan, M.K.  (1994).  An Introduction to plant tissue culture.  England :Chaman Enterprises. 

สิ่งทดลอง 
 เส้นผ่านศูนย์กลาง (เซนติเมตร)  
 ภายหลังการทดลอง (เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 

 VW ไม่เติมน้ําตาล 0.19 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23 0.27ab 
 VW + ซูโครส 2 % 0.17  0.18  0.19  0.19  0.22  0.25  0.29a  
 VW + แมนนิทอล 2 % 0.16 0.19 0.19 0.20 0.20 0.23 0.25ab 
 VW + แมนนิทอล 4 % 0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23bc 
 VW + แมนนิทอล 6 %  0.14 0.14 0.15 0.16 0.21 0.21 0.21bc 
 VW + แมนนิทอล 8 %  0.11 0.12 0.14 0.16 0.17 0.17 0.18c 
 VW + แมนนิทอล 10 % 0.15 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.20c 

 F-test ns ns ns ns ns ns   ** 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
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การโคจรของดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และไทยคม 3 
Orbit of Thaicom 1 Thaicom 2 And Thaicom 3 Satellites 

ซูไฮมี สาแม, ฐากูร เกิดแก้ว, วิระภรณ์ ไหมทอง, กาญจนา สิริกุลรัตน์ 

 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์  กองทัพอากาศ 

 
บทคัดย่อ 

 
วิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการโคจรของดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และ            

ไทยคม 3  โดยการติดตามตําแหน่งการโคจรและความสูงของดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และไทยคม 
3 พิจารณาแรงที่มีผลต่อการโคจร โดย ใช้โปรแกรม Real Time จากเว็บไซต์ http://www.n2yo.com 
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของตําแหน่ง และความสูง จากการบันทึกผล แสดงข้อมูลเป็นกราฟโดยใช้
โปรแกรม MATLAB และแผนที่แรงโน้มถ่วงของโลก (Map of the Gravity) พบว่า ดาวเทียมไทยคม 1 
ไทยคม 2 และไทยคม 3 มีค่าความสูงต่ําท่ีสุดเป็น 36,074 ,35,959.66 และ 35,856.00 กิโลเมตร ความ
สูงสูงสุด 36,122.50 , 36,002.63 และ36,579.66 กิโลเมตร ใช้เวลาโคจรรอบโลก 93,148 และ 67 วัน 
ตามลําดับ  

จากระดับความสูงที่แตกต่างกัน ทําให้การโคจรรอบโลกของขยะอวกาศแต่ละดวงนั้นมีใช้เวลา
ต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามกฎข้อที่สามของเคปเลอร์ นอกจากนี้ยังมีแรงภายนอกมีการรบกวนต่อการโคจรอีก
ด้วย โดยแรงท่ีมีผลกระทบมากที่สุดคือแรงดึงดูดจากโลก แรงดึงดูดจากดวงจันทร์ แรงดึงดูดจากดวง
อาทิตย์ และความแรงของลมสุริยะ ตามลาํดับ 
คําสําคัญ: ดาวเทียมไทยคม 1, ดาวเทียมไทยคม 2, ดาวเทียมไทยคม 3,ขยะอวกาศ, กฏเคปเลอร์,  

Abstract 
 

This research aims to study space junks by tracking the orbit of the Thaicom 1 
Thaicom 2 and Thaicom 3 considering the contributing factors that affect their orbits by 
using the real time program on the website www.n2yo.com. The study provided 
preliminary information about position and height of the space junks, which the graphs 
and Map of the Gravity were displayed by MATLAB program. The results show that the 
satellites orbit from the east to the west. The minimum height of Thaicom 1 Thaicom 2 
and Thaicom 3 satellite is 36,074 35959.01 and 35856.00 kilometers and the maximum 
height is 36,122.50, 36,002.63 and 36579.66 kilometers. The period is 93 148 and 67 
days. respectively 

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.  
Keywords: Thaicom 1, Thaicom 2, Thaicom 3, Space Junk, Kepler’s Law 
 
บทนํา 

ในปัจจุบันดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และไทยคม 3 นั้นเป็นดาวเทียมประเภทสื่อสาร  ท่ีมีวง
โคจรเป็นวงโคจรสถิต ปัจจุบันนั้นได้ปลดระวางกลายเป็นขยะอวกาศที่ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศชั้นไอโอ
โนสเฟียร์ เคลื่อนที่ด้วยแรงเฉื่อย โดยที่ขยะอวกาศนั้นหมายถึง เศษดาวเทียมที่ปลดระวางที่ไม่ได้ใช้งาน
แต่ยังคงอยู่ในวงโคจรไม่ตกลงสู่พ้ืนโลกหรือล่องลอยเข้าไปสู่ในอวกาศ ท้ังนี้ยังหมายถึงเศษเครื่องมือจาก
การปล่อยดาวเทียม จรวดนําส่ง และยังรวมถึงเศษซากที่ถูกชนจากขยะอวกาศด้วยกันเอง 

ขยะอวกาศยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าหากมีแรงภายนอกที่มากระทําอาจจะส่งผล
ให้การโคจรของดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และไทยคม 3 มีการซ้อนกับวงโคจรของยานอวกาศหรือ
ดาวเทียมดวงอ่ืน ถ้ามีการชนกันจะสร้างความเสียหายแก่ดาวเทียมและยานอวกาศที่ประจําการอยู่ในวง
โคจร ท้ังหมดล้วนเป็นภัยต่อยานอวกาศและดาวเทียม ปัญหาขยะอวกาศยังเป็นปัญหาสําคัญเนื่องจาก
จํานวนของขยะอวกาศที่เพิ่มมากขึ้นและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ขยะอวกาศมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ 1 
เซนติเมตรไปจนถึงขนาดเป็นเมตร โดยท่ีขยะเหล่าน้ีอยู่ในวงโคจรสุสาน ซ่ึงเป็นวงโจรที่มีความสูงมากกว่า
วงโคจรสถิตประมาณ 200 กิโลเมตร และยังคงลอยอยู่ในอวกาศ  ดังนั้นการติดตามตําแหน่งการโคจร 
และความสูงของขยะอวกาศและการศึกษาแรงภายนอกที่มากระทําต่อตําแหน่งการโคจร และความสูง
ของขยะอวกาศนั้นสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการป้องกันการสร้างความเสียหายให้กับ
ดาวเทียมดวงอ่ืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

      1. เพื่อศึกษาการโคจรของดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และไทยคม 3 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นของดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และไทยคม 3                    
เช่น ปีท่ีปล่อย ชนิดของดาวเทียม ชนิดของวงโคจร เป็นต้น 
 2. สังเกตและติดตาม ละติจูด (Latitude) ลองจิจูด (Longitude) และความสูง (Altitude) 
ของดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และไทยคม 3 โดยโปรแกรม Real Time จากเว็บไซต์ http:// 
www.n2yo.com   โดยจะสังเกตทุกวันในช่วงเวลา 22:00 น.  

3. แสดงกราฟโดยแบ่งเป็นสองกราฟคือ กราฟแสดงตําแหน่ง ละติจูด ลองจิจูดและกราฟแสดง 
ความสูง กับ เวลา (วัน) ของดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และไทยคม 3 โดยใช้โปรแกรม MATLAB ใน
การแสดง 

4. นําข้อมูลจากกราฟมาวิเคราะห์และไปแสดงตําแหน่งบนแผนที่แรงโน้มถ่วงของโลก 
5. วิเคราะห์แรงภายนอกที่มากระทําต่อการลอยของขยะอวกาศ 
6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
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แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 
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ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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orbits too. The greatest impact is the gravitational force from the Earth, the Moon, the 
Sun and the solar wind, respectively.  
Keywords: Thaicom 1, Thaicom 2, Thaicom 3, Space Junk, Kepler’s Law 
 
บทนํา 

ในปัจจุบันดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และไทยคม 3 นั้นเป็นดาวเทียมประเภทสื่อสาร  ท่ีมีวง
โคจรเป็นวงโคจรสถิต ปัจจุบันนั้นได้ปลดระวางกลายเป็นขยะอวกาศที่ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศชั้นไอโอ
โนสเฟียร์ เคลื่อนที่ด้วยแรงเฉื่อย โดยที่ขยะอวกาศนั้นหมายถึง เศษดาวเทียมที่ปลดระวางที่ไม่ได้ใช้งาน
แต่ยังคงอยู่ในวงโคจรไม่ตกลงสู่พ้ืนโลกหรือล่องลอยเข้าไปสู่ในอวกาศ ท้ังนี้ยังหมายถึงเศษเครื่องมือจาก
การปล่อยดาวเทียม จรวดนําส่ง และยังรวมถึงเศษซากที่ถูกชนจากขยะอวกาศด้วยกันเอง 

ขยะอวกาศยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าหากมีแรงภายนอกที่มากระทําอาจจะส่งผล
ให้การโคจรของดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และไทยคม 3 มีการซ้อนกับวงโคจรของยานอวกาศหรือ
ดาวเทียมดวงอ่ืน ถ้ามีการชนกันจะสร้างความเสียหายแก่ดาวเทียมและยานอวกาศที่ประจําการอยู่ในวง
โคจร ท้ังหมดล้วนเป็นภัยต่อยานอวกาศและดาวเทียม ปัญหาขยะอวกาศยังเป็นปัญหาสําคัญเนื่องจาก
จํานวนของขยะอวกาศที่เพิ่มมากขึ้นและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ขยะอวกาศมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ 1 
เซนติเมตรไปจนถึงขนาดเป็นเมตร โดยท่ีขยะเหล่าน้ีอยู่ในวงโคจรสุสาน ซ่ึงเป็นวงโจรที่มีความสูงมากกว่า
วงโคจรสถิตประมาณ 200 กิโลเมตร และยังคงลอยอยู่ในอวกาศ  ดังนั้นการติดตามตําแหน่งการโคจร 
และความสูงของขยะอวกาศและการศึกษาแรงภายนอกที่มากระทําต่อตําแหน่งการโคจร และความสูง
ของขยะอวกาศนั้นสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการป้องกันการสร้างความเสียหายให้กับ
ดาวเทียมดวงอ่ืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

      1. เพื่อศึกษาการโคจรของดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และไทยคม 3 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นของดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และไทยคม 3                    
เช่น ปีท่ีปล่อย ชนิดของดาวเทียม ชนิดของวงโคจร เป็นต้น 
 2. สังเกตและติดตาม ละติจูด (Latitude) ลองจิจูด (Longitude) และความสูง (Altitude) 
ของดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และไทยคม 3 โดยโปรแกรม Real Time จากเว็บไซต์ http:// 
www.n2yo.com   โดยจะสังเกตทุกวันในช่วงเวลา 22:00 น.  

3. แสดงกราฟโดยแบ่งเป็นสองกราฟคือ กราฟแสดงตําแหน่ง ละติจูด ลองจิจูดและกราฟแสดง 
ความสูง กับ เวลา (วัน) ของดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 และไทยคม 3 โดยใช้โปรแกรม MATLAB ใน
การแสดง 

4. นําข้อมูลจากกราฟมาวิเคราะห์และไปแสดงตําแหน่งบนแผนที่แรงโน้มถ่วงของโลก 
5. วิเคราะห์แรงภายนอกที่มากระทําต่อการลอยของขยะอวกาศ 
6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
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กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
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การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
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การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ดาวเทียมไทยคม 1 โคจรรอบโลกจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก โดยท่ีเริ่มท่ีตําแหน่ง 
ละติจูด 2.56 o S  ลองจิจูด 165.21 o W ในวันท่ี15 เมษายน 2559 และสิ้นสุดท่ีตําแหน่ง ละติจูด 5.20 
o S ลองจิจูด 163.73 o W ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ดังรูปท่ี 1 

 

 
 รูปที่ 1 ตําแหน่ง ละติจูด และ ลองจิจูด ของดาวเทียมไทยคม 1 

 
            การโคจรของดาวเทียมไทยคม 1 ใช้เวลาในการโคจรรอบโลกเป็นเวลา 93 วัน โดยมีระดับ
ความสูงท่ีต่ําสุดเป็น 36,074.00 กิโลเมตร ความสูงท่ีสูงสุด 36,122.50 กิโลเมตร ดังรูปท่ี2 

 

 
รูปที่ 2 ความสูงกับเวลา(วัน) การโคจรของดาวเทียมไทยคม 1 
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แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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            ความสูงต่ําสุดของดาวเทียมไทยคม 1 คือวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ท่ีตําแหน่งละติจูด 5.62 o 

N ลองจิจูด 49.12 o E ความสูงสูงสุดของดาวเทียมไทยคม 1 คือ วันท่ี 14  กรกฎาคม 2559 ท่ีตําแหน่ง 
ละติจูด 4.93 o S ลองจิจูด 157.88 o W ดังรูปท่ี 3    
 

      
   รูปที ่3 แผนท่ีแสดงตําแหน่งของความสูงสูงสุดและความสูงต่ําสดุ 
   ของดาวเทียมไทยคม 1 เมื่อเทียบกับแผนท่ีแรงโน้มถ่วงของโลก 

 
ดาวเทียมไทยคม 2 โคจรรอบโลกจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก โดยท่ีเริ่มท่ีตําแหน่ง 

ละติจูด 3.32 o N ลองจิจูด 73.66  o E วันที่ 8  มิถุนายน 2559 และสิ้นสุดท่ีตําแหน่ง ละติจูด 4.98 o S 
ลองจิจูด 74.32 o E วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ดังรูปท่ี 4 

 

  
    รูปที ่4 ตําแหน่ง ละติจูด และลองจิจูด ของดาวเทียมไทยคม 2 

 
การโคจรของดาวเทียมไทยคม 2 ใช้เวลาในการโคจร 148 วัน  โดยมีระดับความสูงต่ําท่ีสุด

เท่ากับ 35,959.93 กิโลเมตร ดาวเทียมมีระดับความสูงที่สุดเท่ากับ 36,002.63 กิโลเมตร               ดัง
รูปท่ี 5 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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รูปที่ 5 ความสูงกับเวลา(วัน) การโคจรของดาวเทียมไทยคม 2 

 
ความสูงต่ําสุดของดาวเทียมไทยคม 2 คือ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2559 ท่ีตําแหน่ง ละติจูด 5.03 O 

N ลองจิจูด 1.42 o W และความสูงสูงสุดของดาวเทียมไทยคม 2 คือ วันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ท่ีตําแหน่ง
ละติจูด 4.28 o N ลองจิจูด 147.30 o W ดังรูปท่ี 6 

 

        
      

 รูปที่ 6 แผนท่ีแสดงตําแหน่งของความสูงสูงสุด และความสูงต่ําสุด 
     ของดาวเทียมไทยคม 2 เมื่อเทียบกับแผนท่ีแรงโน้มถ่วงของโลก 

 
ดาวเทียมไทยคม 3 โคจรรอบโลกจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก โดยที่เริ่มท่ีตําแหน่ง 

ละติจูด 5.83 o N  ลองจิจูด 137.83 o E วันท่ี20 มีนาคม 2559 และสิ้นสุดท่ีตําแหน่ง ละติจูด 2.51 o S 
ลองจิจูด 135.54 o E วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ดังรูปท่ี 7 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

440

 
       รูปที ่7 ตําแหน่งละติจูด และลองจิจูด ของดาวเทียมไทยคม 3 

 
 การโคจรของดาวเทียมไทยคม 3 ใช้เวลาในการโคจรรอบโลก 67 วัน  โดยมีระดับความสูงต่ํา
ท่ีสุดเท่ากับ 35,856.00 กิโลเมตร ดาวเทียมมีความสูงท่ีสุดเท่ากับ 36,579.66 กิโลเมตร  ดังรูปท่ี 8   

 

    
      รูปที ่8 ความสูงกับเวลา(วัน) การโคจรของดาวเทียมไทยคม 3  

 
ความสูงต่ําสุดของดาวเทียมไทยคม 3 คือ วันท่ี 26 เมษายน 2559 ท่ีตําแหน่งละติจูด 5.92 o S 

ลองจิจูด 86.64 o W และความสูงสูงสุดของดาวเทียมไทยคม 3 คือวันที่ 21 มีนาคม 2559 ท่ีตําแหน่ง 
ละติจูด 6.27 o N ลองจิจูด 132.59 o E ดังรูปท่ี 9 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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   รูปที ่9 แผนท่ีแสดงตําแหน่งของความสูงสูงสุดและความสูงต่ําสดุ 

                       ของดาวเทียมไทยคม 3 เม่ือเทียบกับแผนท่ีแรงโน้มถ่วงของโลก 
 

โดยความสูงของดาวเทียมท้ังสามดวงที่มีมากกว่าความสูงของวงโคจรสถิต ซ่ึงวงโคจรสถิตนั้นมี
ความสูง 35,786 กิโลเมตร ทําให้ทราบได้ว่าดาวเทียมไทยคมท้ังสามดวงนั้นอยู่ในวงโคจรสุสาน ซ่ึงเป็นวง
โคจรสําหรับดาวเทียมท่ีหมดอายุการใช้งานแล้วโดยวงโคจรสุสานจะสูงกว่าวงโคจรสถิตของดาวเทียม
ประมาณ 200 กิโลเมตร การที่ดาวเทียมท้ังสามมีความสูงต่างกัน ทําให้การโคจรรอบโลกแต่ละดวงนั้นใช้
เวลาที่ต่างกัน ควรเป็นไปตามกฎข้อที่สามของเคปเลอร์ (กําลังสองของคาบวงโคจรของดาวเทียม แปรผัน
ตาม กําลังสามของระยะห่างจากโลก)  ดังสมการที่ 1 

 
                                                T��R�                                 ( 1)                   

 
 เมื่อ       T   คือ คาบวงโคจร  
             R  คือ ระยะห่างจากโลก 

แต่เนื่องด้วยขยะอวกาศลอยด้วยแรงเฉื่อย เมื่อมีแรงภายนอกมารบกวนทําให้ความสูงมีการ
เปลี่ยนแปลง แรงรบกวนจากภายนอกที่มีผลต่อขยะอวกาศมากที่สุดคือแรงดึงดูดจากโลกเพราะ
ระยะห่างจากขยะอวกาศที่น้อย ถัดมาคือแรงดึงดูดจากดวงจันทร์เนื่องจากระยะห่างจากขยะอวกาศท่ี
มากกว่าทําให้แรงดึงดูดท่ีกระทํานั้นน้อยกว่าแรงดึงดูดจากโลกสุดท้ายถึงแม้แรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์คือ
ระยะห่างจะมากแต่ เนื่องจากมีมวลมากทําให้มีแรงดึงดูดมารบกวนการเคลื่อนที่ของขยะอวกาศ  โดยทั้ง
สามแรงรบกวนที่กล่าวมานั้นเป็นไปตามกฎของแรงดึงดูดระหว่างมวลดัง            สมการที่  2 

 
                                  F� � G M���M���

R�                                           (2)  
 

เม่ือ        F�     คือ แรงดึงดูดระหว่างมวล 
 G       คือ  ค่าคงที่ของแรงโน้มถ่วง =  6.67 × 10-11 Nm2/kg2  
 M���  คือ มวลของดาวเทียม 
 M��� คือ มวลของวัตถุใดๆ เช่น โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์     



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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นอกจากนี้ปัจจัยสุดท้ายท่ีมีผลต่อการลอยของขยะอวกาศคือ ความแรงจากลมสุริยะที่มีผลต่อ

การเบี่ยงเบนของวงโคจรของขยะอวกาศ แต่ความแรงของลมสุริยะจะรุนแรงทุกๆ11ปีนับได้ว่าเป็นแรง
รบกวนน้อยที่สุด                                                                                             

สรุปผลการวิจยั 
           การติดตามตําแหน่งของดาวเทียมไทยคม 1 ดาวเทียมไทยคม 2 ดาวเทียมไทยคม 3 ได้ผลการ
ติดตามดังนี้ 

1. ดาวเทียมไทยคม 1 โคจรรอบโลกจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก  โดยเริ่มท่ีตําแหน่ง 
ละติจูด 2.56 o S ลองจิจูด 165.21o W ใช้เวลาในการโคจร 93 วันมีความสูงต่ําสุด 36,074.00 กิโลเมตร 
และมีความสูงสูงที่สุด 36,122.50 กิโลเมตร 

2. ดาวเทียมไทยคม 2 โคจรรอบโลกจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก  โดยเริ่มท่ีตําแหน่ง 
ละติจูด 3.32 o N ลองจิจูด 73.66 o E  ใช้เวลาในการโคจร 149 วันมีความสูงต่ําท่ีสุด 35,959.01 
กิโลเมตร และมีความสูงสูงที่สุด 36,002.63 กิโลเมตร               
             3. ดาวเทียมไทยคม 3 โคจรรอบโลกจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก   โดยเริ่มท่ีตําแหน่ง 
ละติจูด 5.83 o N  ลองจิจูด 137.98 o E ใช้เวลาในการโคจร 67 วัน มีความสูงต่ําท่ีสุด 35,856 กิโลเมตร 
และมีความสูงสูงที่สุด 36,579.66 กิโลเมตร   
            ดาวเทียมท้ังสามดวงน้ันเป็นดาวเทียมท่ีปลดระวางแล้วกลายเป็นขยะอวกาศที่ลอยด้วยแรง
เฉื่อย โดยคาบการโคจรควรเป็นไปตามกฎข้อที่สามของเคปเลอร์ แต่เนื่องด้วยมีแรงจากภายนอกมา
กระทํา ทําให้ตําแหน่งและความสูงของขยะอวกาศนั้นเปลี่ยนแปลง แรงและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อขยะ
อวกาศมากที่สุดคือ แรงดึงดูดจากโลก แรงดึงดูดจากดวงจันทร์ แรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์และความแรง
ของพายุสุริยะ ซ่ึงดาวเทียมท้ังสามดวงนี้ถูกส่งไปยังวงโคจรสุสานแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันกับ
ดาวเทียมท่ีใช้งานอยู่และเพื่อเพิ่มพ้ืนที่ให้กับดาวเทียมดวงต่อไปได ้

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ทําการวิจัยควรที่จะเพิ่มช่วงเวลาการติดตามในแต่ละวันให้มากข้ึน กําหนดช่วงเวลาที่แน่นอน 
เพื่อเพิ่มความแม่นยําของข้อมูล นอกจากนี้ควรติดตามการโคจรของดาวเทียมจํานวนรอบที่มากข้ึน เพื่อ
ได้ทราบถึงลักษณะการโคจรที่หลากหลายของดาวเทียม และควรติดตามดาวเทียมดวงอื่นที่เป็นชนิด
เดียวกัน และสถานะเดียวกัน (ปลดระวาง) เพ่ือเปรียบเทียบการโคจร และทิศทางการโคจร 

 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
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การเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู ่IL Cancri 
Period Change of a Binary System IL Cancri 

วราภรณ์  บุญทาคํา, วิระภรณ์ ไหมทอง 

ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ IL Cancriโดยทําการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ข้อมูลในระหว่างวันท่ี 28-29 มกราคม 2560 โดยการถ่ายภาพจากซีซีดีผ่านกล้องโทรทรรศน์
ขนาด 0.5 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา แสงท่ีได้นํามาวิเคราะห์ความสว่างและสร้าง
กราฟแสงโดยใช้โปรแกรม Maxlm DL6ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงด้วยแผนภาพ O-C พบว่า ระบบ
ดาวคู่ IL Cancriเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงมีค่าเพิ่มข้ึนด้วยอัตรา 2.9 10- 3วินาทีต่อปี 
คําสําคัญ: IL Cancri, การเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสง, ระบบดาวคู่, ดาวแปรแสง 
 

Abstract 

The objective in this research is to studythe period change of a Binary System IL Cancri. The 
binary system was observed in January28th-29th, 2017. This work used the 0.5 matersdiametertelescopes 
with CCD at Regional Observatory for the Public,Chachoengsao.The magnitude of theIL Cancri was 
analyzed byMaxlm DL6 program to construct the light curve.The period change was analyzed by O-C 
diagram. The result showsthat the period change is increasingwith 2.9  10- 3seconds per year. 
Keywords: IL Cancri, Period Change, Binary Star, Variable Star 

 
บทนํา 

ระบบดาวคู่ (Binary Systems) เป็นระบบดาวท่ีประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นดาวฤกษ์ 2 ดวงอยู่ภายใต้สนามความ
โน้มถ่วงซ่ึงกันและกัน ทําให้ดาวฤกษ์ท้ังสองดวงจึงโคจรรอบกันโดยท่ัวไปแล้วสมาชิกท้ังสองดวงของระบบดาวคู่จะถือกําเนิด
ในกลุ่มก๊าซเดียวกันดังนั้นสมาชิกแต่ละดวงจึงมีอายุและองค์ประกอบเริ่มต้นเหมือนกัน(บุญรักษาสุนทรธรรม, 2550) โดยท่ีแต่
ละดวงจะมีความสว่างแตกต่างกัน ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตสามารถนํามาสร้างกราฟแสง (light curve) การลดลงหรือการ
เพิ่มข้ึนของแสงจากระบบดาวคู่ท่ีเวลาต่างๆ กัน ลักษณะของกราฟแสงที่มีการลดลงของเส้นกราฟหมายถึงมีการโคจรบังกัน
ภายในระบบดาวตามแนวสังเกตการณ์โดยถ้าสมาชิกดวงสว่างมากกว่าโคจรไปอยู่ด้านหลังสมาชิกดวงท่ีสว่างน้อยกว่า ลักษณะ
ของกราฟแสงที่ได้ในเวลานั้นจะมีการลดลงของแสงในปริมาณท่ีมาก เรียกเป็นอุปราคาปฐมภูมิ (primary eclipse) และเรียก
เวลานั้นเป็นค่าต่ําสุดปฐมภูมิ (primary minimum, Min I) ในทางกลับกัน ถ้าสมาชิกท่ีสว่างน้อยกว่าโคจรไปอยู่ด้านหลัง
สมาชิกดวงที่สว่างมากกว่า กราฟแสงที่ได้ก็จะมีการลดลงของแสง แต่ในปริมาณท่ีน้อยกว่า เรียกเป็นอุปราคาทุติยภูมิ 
(secondary eclipse) และเรียกเวลานั้นเป็นค่าตํ่าสุดทุติยภูมิ (secondary minimum, Min II) การโคจรรอบกันของระบบ
ดาวคู่หนึ่งรอบจะเกิดการบังกันที่ทําให้ปริมาณแสงลดลงสองครั้ง ซ่ึงเวลาท่ีระบบดาวคู่โคจรรอบโดยสมบูรณ์เรียกว่าคาบ
(period)ทําให้นักดาราศาสตร์สามารถศึกษาวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในระบบดาวคู่ได้ 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ทําการศึกษาระบบดาวคู่ILCancri (ILCnc) ซ่ึงจัดเป็นระบบดาวคู่อุปราคาแบบแตะกัน (Contact 
Binary System) อยู่ท่ีตําแหน่ง R.A.8h55m51.507 และ Dec.+20°03' 38.56" มีค่าMagnitude Bเท่ากับ 12.4 และ 
Magnitude V เท่ากับ 12.66โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตการณ์จากภาพถ่ายซีซีดีผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาด 
0.5 เมตรเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงและวิวัฒนาการของระบบดาวคู ่
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PROCEEDINGS 
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วิธีดําเนนิการงานวิจัย 

1. การเก็บข้อมูล 
ระบบดาวคู่IL Cancriเป็นดาวคู่อุปราคาแบบแตะกัน(Contact Binary System )ประเภทW Uma type  ทําการ

เก็บข้อมูลดาวจากภาพถ่ายซีซีดีผ่านแผ่นกรองแสงในช่วงความยาวคลื่นแสงสีน้ําเงิน (B) และแสงสีเหลือง(V) เชื่อมต่อกล้อง
โทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทราเมื่อวันท่ี 28-
29 มกราคม 2560ได้ตัวอย่างภาพถ่ายของระบบดาวคู่นี้ดังรูปท่ี 1และข้อมูลเบื้องต้นของระบบดาวคู่ดาวIL Cancri  และดาว
อ้างอิง แสดงได้ดังตารางที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1ระบบดาวคู่ IL Cancri และดาวอ้างอิง 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของระบบดาวคู่ IL Cancriและดาวอ้างอิง 

Star R.A.(h m s) Dec.(º ’ ”) V magnitude 
IL Cnc 08h 55m 26.712s +20o 03’ 38.56” 12.66 

TYC 1400-523-1 (Comparison) 08h56m04.244s +20o 00’08.03” 11.65 
CCDMJ08557+2000B (Check) 08h 55m 39.84s +20o 00’ 17.8” 12.8 
ข้อมูลจาก : SIMBAD Astronomical Database 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ระบบดาวคู่ IL Cancri โดยทําการ Reductionเพื่อลบสัญญาณรบกวนบนภาพถ่ายหลัง

จากน้ันทําการวัดแสงด้วยเทคนิควิธีดิฟเฟอเรนเชียลโฟโตเมตรี (differential photometry) ด้วยโปรแกรม MaxIm DL6
จากนั้นแปลงค่าวันจูเลียน (Julian Date) ให้เป็นวันจูเลียนศูนย์สุริยะ (Heliocentric JulianDate) นําผลท่ีได้มาทําการวิ
เคราะห์หาค่าเวลาท่ีแสงน้อยท่ีสุด (time of minimum) ในช่วงเวลาการเกิดอุปราคาของระบบดาวคู่ IL Cancri แล้วทําการ
หาค่าการเปลี่ยนแปลงคาบวงโคจรของระบบดาวคู่ IL Cancri โดยใช้แผนภาพ O-C(O-C Diagram) 
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เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ IL Cancri ในช่วงความยาวคลื่นสีน้ําเงินและความ
ยาวคลื่นสีเหลืองได้ผ่านการ Reduction และขั้นตอนการทําโฟโตเมตรี (Photometry) ด้วยโปรแกรม MaxIm DL6 เพื่อวัด
ค่าความสว่างของดาว โดยการคํานวณเวลาเป็น JD จากน้ันแปลงค่าจาก JD เป็น HJD จะได้กราฟแสง (Light Curve) ในช่วง
ความยาวคลื่นแสงสีน้ําเงินและแสงสีเหลือง ดังรูปท่ี 2 และรูปท่ี 3 ตามลําดับ 
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รูปที่ 2 กราฟแสงของระบบดาวคู่ IL  Cancri ในช่วงความยาวคล่ืนแสงสีน้ําเงิน 
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รูปที่ 3 กราฟแสงของระบบดาวคู่ IL  Cancri ในช่วงความยาวคล่ืนแสงสีเหลือง 

 
 จากกราฟแสงรูปท่ี 2 และรูปท่ี 3 สามารถหาค่าเวลาท่ีแสงน้อยสุดของระบบดาวคู่  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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
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 จากค่าเวลาท่ีแสงน้อยที่สุดท่ีได้จากการสังเกตการณ์ ( O ) เพื่อคํานวณหาค่า Epoch และคํานวณหาค่าเวลาท่ีแสง
น้อยที่สุด ( C ) จากสมการแล้วหาผลต่างของค่าเวลาท่ีแสงน้อยที่สุด O – C  
 1. การคํานวณหาค่าเวลาท่ีแสงน้อยสุดจากการสังเกตการณ์ HJD ( O ) โดยนําจุดตํ่าสุดของกราฟมาวิเคราะห์ ดังนี ้
 1.1 หาค่าเวลาน้อยสุดในช่วงความยาวคลื่นสีน้ําเงิน โดยการ Fit Polynomial ทําให้ความชันของกราฟเป็นศูนย์ 
เพ่ือหาจุดตํ่าสุดโดยใช้โปรแกรม Origin 8 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 เลือกจุดท่ีต่ําสุดของกราฟ เพื่อ Fit Polynomial 
 
 

 
 
 

 
  

 
 

รูปที่ 5 ค่าท่ีได้จากการ Fit Polynomial ในช่วงความยาวคล่ืนสีน้ําเงิน 
 

จากสมการ        y  = ax2 + bx + c 

dx
dy= ax2 + bx + c 

    0  = 2ax + b 

x = 
2a
b-  

แทนค่าท่ีได้ลงในสมการข้างต้น จะได้ 

dx
dy = 142.42669x2  -58.44287x + 6.21151 

 0 = 284.85338x -58.44287 

  X = 
284.85338
58.44287  

 ดังนั้น  Xb = 0.205168252 
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กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
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1.2 หาค่าเวลาน้อยสุดในช่วงความยาวคล่ืนสีเหลือง โดยการ Fit Polynomialทําให้ความชันของกราฟ             
เป็นศูนย์ เพื่อหาจุดตํ่าสุดโดยใช้โปรแกรม Origin 8 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 6 เลือกจุดท่ีต่ําสุดของกราฟ เพื่อ Fit Polynomial 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

รูปที่ 7 ค่าท่ีได้จากการ Fit Polynomial ในช่วงความยาวคล่ืนสีเหลือง 
 

แทนค่าท่ีได้ลงในสมการข้างต้น จะได้ 

dx
dy = 173.5954x2  -70.68755x + 7.52049 

 0 = 347.1908x -70.68755 

  X =
347.1908
70.68755  

 ดังนั้น  Xv = 0.20359856 
 

1.3 หาค่าเฉลี่ยเวลาท่ีแสงน้อยสุด ได้ดังนี้ 

  
2

XbXvXavg
+

=  

  = 
2

90.20359856+20.20516825  

  = 0.20438341 
ดังนั้น ค่าเฉลี่ยเวลาท่ีแสงน้อยสุด คือ 2457781 +0.20438341= 2457781.02438341 
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2. การคํานวณหาค่า Epoch จากสมการท่ี J.M. Kreiner ได้คํานวณไว้ จากค่าเวลาท่ีแสงน้อยที่สุดท่ีได้จากการ
สังเกตการณ์ ( O ) แทนลงไปในสมการที่ 1 

จะได้                     2457781.20438341 = 2452500.220 + 0.2676557E 
  2457781.20438341 - 2452500.220 = 0.2676557E 

E = 
0.2676557

35280.98438  

    E = 19730.5 
 

3. การคํานวณหาค่าเวลาท่ีแสงนอ้ยสุดจากการคํานวณ  HJD ( C ) จากสมการท่ี J.M. Kreiner ได้คํานวณไว้ แทน
ค่า Epoch ลงไปในสมการที่ 1 

จะได้  HJD ( C )  = 2452500.220 +0.2676557 (19730.5) 
HJD ( C ) = 2452500.220 +5280.980789 
   = 2457781.20078885 

4. หาค่า O – C   ได้ดังนี้ 
 O – C = 2457781.02438341 - 2457781.20078885 

= 0.00359456 
 

ค่า O – C ท่ีได้จากการสังเกตการณ์นี้ประกอบกับค่า O – C ท่ีนักดาราศาสตร์ท่านอื่นๆ เคยทําไว้ นํามาสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง O – C กับ Epoch ได้กราฟดังรูปท่ี 8 

 
รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง O – C กับ Epoch ของระบบดาวคู่ IL Cancri 

 
จากกราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง O – C กับ Epoch ของระบบดาวคู่ IL Cancri เม่ือวิเคราะห์หาใน           

เชิงตัวเลขด้วยจากสมการ Polynomial Fitting  Method ดังนี้ 
 

O – C = 2.57194×10-4 – 1.26876× 10-7E + 1.24105× 10-11E2 (2) 
 

เราสามารถใช้สมการที่ (2) สามารถคํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่ IL Cancriได้
ดังนี้ 

dE
dP=  2 (1.24105 × 10-11) 
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2. การคํานวณหาค่า Epoch จากสมการท่ี J.M. Kreiner ได้คํานวณไว้ จากค่าเวลาท่ีแสงน้อยที่สุดท่ีได้จากการ
สังเกตการณ์ ( O ) แทนลงไปในสมการที่ 1 

จะได้                     2457781.20438341 = 2452500.220 + 0.2676557E 
  2457781.20438341 - 2452500.220 = 0.2676557E 

E = 
0.2676557

35280.98438  

    E = 19730.5 
 

3. การคํานวณหาค่าเวลาท่ีแสงนอ้ยสุดจากการคํานวณ  HJD ( C ) จากสมการท่ี J.M. Kreiner ได้คํานวณไว้ แทน
ค่า Epoch ลงไปในสมการที่ 1 

จะได้  HJD ( C )  = 2452500.220 +0.2676557 (19730.5) 
HJD ( C ) = 2452500.220 +5280.980789 
   = 2457781.20078885 

4. หาค่า O – C   ได้ดังนี้ 
 O – C = 2457781.02438341 - 2457781.20078885 

= 0.00359456 
 

ค่า O – C ท่ีได้จากการสังเกตการณ์นี้ประกอบกับค่า O – C ท่ีนักดาราศาสตร์ท่านอื่นๆ เคยทําไว้ นํามาสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง O – C กับ Epoch ได้กราฟดังรูปท่ี 8 

 
รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง O – C กับ Epoch ของระบบดาวคู่ IL Cancri 

 
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) 
 

เราสามารถใช้สมการที่ (2) สามารถคํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่ IL Cancriได้
ดังนี้ 

dE
dP=  2 (1.24105 × 10-11) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
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 = 2.4821  10- 11วันต่อรอบ(3) 
 

สมการ (3) แสดงว่าดาวคู ่IL Cancri  มีอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบวงโคจร เท่ากับ 2.4821× 10-11 วันต่อการเคลื่อนที่ครบ
หนึ่งรอบ หรือมีอัตราการเปลี่ยนคาบเทียบกับเวลา จะได้ 
 
 

dt
dP= 2.9  10- 3     วินาทีต่อปี 

 
ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรที่ได้จากการสังเกตการณ์ด้วยแผนภาพ O-C  มีค่าเป็นบวก หมายถึงคาบ

วงโคจรของระบบดาวคู่ IL Cancri  มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน 2.9  10- 3วินาทีต่อปีพบว่าการเพิ่มข้ึนของระยะห่าง
ระหว่างดาวทั้งสองมีค่าเพิ่มมากขึ้นทําให้คาบการโคจรของดาวทั้งสองมีค่าเพิ่มมากข้ึนด้วย ระยะห่างระหว่างดาวทั้งสองนี้จะมี
ค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนดาวทั้งสองแยกจากกัน ดังนั้นจึงเกิดการเปลี่ยนประเภทของดาวคู่จากระบบดาวคู่แบบติดกันไปเป็น
ระบบดาวคู่แบบแตะกัน และกลับมาเป็นดาวคู่แบบแตะกันอีก สลับกันไปเรื่อยๆซ่ึงเป็นไปตามทฤษฏี Thermal Relaxation 
Oscillation (TRO) 
 
สรุปผลการวิจยั 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์ของระบบดาวคู่ IL Cancri โดยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5 เมตรร่วมกับกล้องซีซีดีในวันที่ 28-29 เดือนมกราคม พ .ศ . 2560  ณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7                  
พระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า มีคาบการโคจรประมาณ 0.267655 วันเม่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคาบการ
แปรแสงของระบบดาวคู่ IL Cancri โดยใช้แผนภาพ O-C ซ่ึงสร้างจากค่าเวลาท่ีแสงน้อยท่ีสุดคือวัน HJD ท่ี 
2457781.20438341 พบว่าคาบการโคจรของระบบดาวคู่ IL Cancri มีการเพิ่มข้ึนด้วยอัตรา2.9  10- 3วินาทีต่อปี ซ่ึง
หมายถึงการเพิ่มข้ึนของระยะห่างระหว่างดาวท้ัง 2 ซ่ึงมีแนวโน้มว่าระบบดาวคู่ IL Cancri นี้ มีวิวัฒนาการที่สอดคล้องกับ
ทฤษฏี Thermal Relaxation Oscillation (TRO) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรหาคาบการโคจรเพิ่มขึ้น เพื่อศึกษาดูค่า O – C 
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อัตราส่วนของเมทานอลต่อน้ํามันพืชใช้แล้วกับสมบัตทิางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซล 
Ratio of waste vegetable oil tomethanoland physical properties of biodiesel 

ภาวศุทธ์ิ คติศิริกุญชร, วรนิษา   อันชัน, กฤษฎา   บุญชม 

ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซลปริมาณในอัตรานํ้ามันพืชใช้แล้ว        
ต่อเมทานอล (เกรดการค้า) เป็น500 ต่อ 75, 105,135 และ 170 mL โดยใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มวล 6.75 และ 9 
กรัมเป็นสารเร่งปฏิกิริยาในแต่ละอัตราส่วนเพื่อหาอัตราส่วนที่ดีท่ีสุด โดยเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอ
ดีเซลกับค่ามาตรฐาน ปริมาณท่ีผลิตได้ และวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต จากการวิจัยพบว่า อัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อ         
เมทานอลที่ดีท่ีสุด สําหรับสารเร่งปฏิกิริยาในปริมาณ 6.75 กรัมคือ 500ต่อ 170 mL ให้ค่าสมบัติทางกายภาพดังนี้        
ค่าความหนืด 4.88 cSt ค่าจุดวาบไฟ 170 °C ค่าจุดไหลเท 3 °Cค่าความร้อน 9529.29 Cal/g และค่าความถ่วงจําเพาะ 
0.876  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลเฉลี่ยท่ีผลิตได้มากท่ีสุดคือ 317.67 mL สําหรับสารเร่ง
ปฏิกิริยาในปริมาณ 9 กรัมอัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อเมทานอลที่ดีท่ีสุดคือ 500ต่อ 105 mL ให้ค่าสมบัติทางกายภาพ
ดังนี้ ค่าความหนืด 4.79 cSt ค่าจุดวาบไฟ 178 °C ค่าจุดไหลเท 3 °Cค่าความร้อน 9575.95 Cal/g และค่าความ
ถ่วงจําเพาะ 0.878 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลเฉลี่ยท่ีผลิตได้มากท่ีสุดคือ 332.33 mL และเมื่อ
เปรียบเทียบใน 2 อัตราส่วนพบว่าอัตราส่วนเมทานอลต่อน้ํามันพืช105 ต่อ 500 mLท่ีใช้สารเร่งปฏิกิริยาในปริมาณ          
9 กรัม เป็นอัตราส่วนที่ดีท่ีสุด เนื่องจากได้ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลที่มาก มีสมบัติทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์คุณลักษณะ
และคุณภาพไบโอดีเซลสําหรับโครงการไบโอดีเซลชุมชนและมีต้นทุนการผลิต 37.25 บาทต่อลิตร  ซ่ึงต่ํากว่า                     
อีกอัตราส่วน 26.09 % 
คําสําคัญ : ไบโอดีเซล, สมบัติทางกายภาพปริมาณท่ีผลิตได้ต้นทุนการผลิต 

 
Abstract 

 
The purpose of this study is to find physical properties, quantities of biodiesel at any ratio of 

waste vegetable oil to methanol (commercial grade). The ratios of waste vegetable oil to methanol 
to were 500:75 mL, 500:105 mL, 500:135 mL and 500:170mL.Potassium hydroxide (KOH) was used as 
a catalyst 6.75 and 9 grams in each concentration. The best ratios were considered by compare 
physical properties with biodiesel standards, quantity produced and production cost.   
The study found that when 6.75 grams of potassium hydroxide (KOH) was used, the best ratio of 
waste vegetable oilto methanolwas 500:170mL. The physical properties are as followed: 4.88 cSt 
Viscosity, 170 °C Flash Point, 3 °C Pour Point, 9529.29Cal/g Heating Value, and 0.876 Specific Gravity 
complies with standards. Theaverage of biodieselproduced was 317.67 mL.When 9 grams of 
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 
 

 

2. การคํานวณหาค่า Epoch จากสมการท่ี J.M. Kreiner ได้คํานวณไว้ จากค่าเวลาท่ีแสงน้อยที่สุดท่ีได้จากการ
สังเกตการณ์ ( O ) แทนลงไปในสมการที่ 1 

จะได้                     2457781.20438341 = 2452500.220 + 0.2676557E 
  2457781.20438341 - 2452500.220 = 0.2676557E 

E = 
0.2676557

35280.98438  

    E = 19730.5 
 

3. การคํานวณหาค่าเวลาท่ีแสงนอ้ยสุดจากการคํานวณ  HJD ( C ) จากสมการท่ี J.M. Kreiner ได้คํานวณไว้ แทน
ค่า Epoch ลงไปในสมการที่ 1 

จะได้  HJD ( C )  = 2452500.220 +0.2676557 (19730.5) 
HJD ( C ) = 2452500.220 +5280.980789 
   = 2457781.20078885 

4. หาค่า O – C   ได้ดังนี้ 
 O – C = 2457781.02438341 - 2457781.20078885 

= 0.00359456 
 

ค่า O – C ท่ีได้จากการสังเกตการณ์นี้ประกอบกับค่า O – C ท่ีนักดาราศาสตร์ท่านอื่นๆ เคยทําไว้ นํามาสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง O – C กับ Epoch ได้กราฟดังรูปท่ี 8 

 
รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง O – C กับ Epoch ของระบบดาวคู่ IL Cancri 

 
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) 
 

เราสามารถใช้สมการที่ (2) สามารถคํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่ IL Cancriได้
ดังนี้ 

dE
dP=  2 (1.24105 × 10-11) 
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

451

อัตราส่วนของเมทานอลต่อน้ํามันพืชใช้แล้วกับสมบัตทิางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซล 
Ratio of waste vegetable oil tomethanoland physical properties of biodiesel 

ภาวศุทธ์ิ คติศิริกุญชร, วรนิษา   อันชัน, กฤษฎา   บุญชม 

ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาสมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซลปริมาณในอัตรานํ้ามันพืชใช้แล้ว        
ต่อเมทานอล (เกรดการค้า) เป็น500 ต่อ 75, 105,135 และ 170 mL โดยใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มวล 6.75 และ 9 
กรัมเป็นสารเร่งปฏิกิริยาในแต่ละอัตราส่วนเพื่อหาอัตราส่วนที่ดีท่ีสุด โดยเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอ
ดีเซลกับค่ามาตรฐาน ปริมาณท่ีผลิตได้ และวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต จากการวิจัยพบว่า อัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อ         
เมทานอลที่ดีท่ีสุด สําหรับสารเร่งปฏิกิริยาในปริมาณ 6.75 กรัมคือ 500ต่อ 170 mL ให้ค่าสมบัติทางกายภาพดังนี้        
ค่าความหนืด 4.88 cSt ค่าจุดวาบไฟ 170 °C ค่าจุดไหลเท 3 °Cค่าความร้อน 9529.29 Cal/g และค่าความถ่วงจําเพาะ 
0.876  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลเฉลี่ยท่ีผลิตได้มากท่ีสุดคือ 317.67 mL สําหรับสารเร่ง
ปฏิกิริยาในปริมาณ 9 กรัมอัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อเมทานอลที่ดีท่ีสุดคือ 500ต่อ 105 mL ให้ค่าสมบัติทางกายภาพ
ดังนี้ ค่าความหนืด 4.79 cSt ค่าจุดวาบไฟ 178 °C ค่าจุดไหลเท 3 °Cค่าความร้อน 9575.95 Cal/g และค่าความ
ถ่วงจําเพาะ 0.878 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลเฉลี่ยท่ีผลิตได้มากท่ีสุดคือ 332.33 mL และเมื่อ
เปรียบเทียบใน 2 อัตราส่วนพบว่าอัตราส่วนเมทานอลต่อน้ํามันพืช105 ต่อ 500 mLท่ีใช้สารเร่งปฏิกิริยาในปริมาณ          
9 กรัม เป็นอัตราส่วนที่ดีท่ีสุด เนื่องจากได้ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลที่มาก มีสมบัติทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์คุณลักษณะ
และคุณภาพไบโอดีเซลสําหรับโครงการไบโอดีเซลชุมชนและมีต้นทุนการผลิต 37.25 บาทต่อลิตร  ซ่ึงต่ํากว่า                     
อีกอัตราส่วน 26.09 % 
คําสําคัญ : ไบโอดีเซล, สมบัติทางกายภาพปริมาณท่ีผลิตได้ต้นทุนการผลิต 

 
Abstract 

 
The purpose of this study is to find physical properties, quantities of biodiesel at any ratio of 

waste vegetable oil to methanol (commercial grade). The ratios of waste vegetable oil to methanol 
to were 500:75 mL, 500:105 mL, 500:135 mL and 500:170mL.Potassium hydroxide (KOH) was used as 
a catalyst 6.75 and 9 grams in each concentration. The best ratios were considered by compare 
physical properties with biodiesel standards, quantity produced and production cost.   
The study found that when 6.75 grams of potassium hydroxide (KOH) was used, the best ratio of 
waste vegetable oilto methanolwas 500:170mL. The physical properties are as followed: 4.88 cSt 
Viscosity, 170 °C Flash Point, 3 °C Pour Point, 9529.29Cal/g Heating Value, and 0.876 Specific Gravity 
complies with standards. Theaverage of biodieselproduced was 317.67 mL.When 9 grams of 
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) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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PROCEEDINGS 
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วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
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(อาคาร 36) 
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บทนํา 
ไบโอดีเซล คือ น้ํามันเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทนน้ํามันดีเซล ท่ีได้มาจากน้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตว์ โดยผ่าน

กระบวนการทางเคมีกับแอลกอฮอล์ หรือกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นซ่ึงเป็นกระบวนการที่นําน้ํามันพืช ไขมัน
สัตว์ หรือจากน้ํามันใช้แล้ว มาทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ โดยมีเบส (ด่าง) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ปฏิกิริยานี้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ี
ผสมระหว่างไบโอดีเซลและกลีเซอรีนจึงต้องมีการแยกชั้นกลีเซอรอลออกจากไบโอดีเซล แล้วนําไบโอดีเซลท่ีได้มาล้างน้ํา 
และแยกน้ําออกจนได้ไบโอดีเซลท่ีบริสุทธ์ิ โดยทั่วไป วัตถุดิบท่ีนํามาผลิตเป็นไบโอดีเซล ได้แก่ น้ํามันพืชใช้แล้วและน้ํามัน
พืชสกัดใหม่จากปาล์มน้ํามันมะพร้าว ถั่วเหลือง ละหุ่ง งา เมล็ดทานตะวัน พบว่าปาล์มน้ํามันเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิต 
ไบโอดีเซลท่ีมีศักยภาพสูงสุดในประเทศไทย เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตตํ่า ปริมาณผลผลิตสูง และราคาต่ํากว่าพืชน้ํามัน
อ่ืน จึงถูกกําหนดให้เป็นวัตถุดิบหลักสําหรับผลิตไบโอดีเซล 
 ไบโอดีเซลจึงเป็นพลังงานทดแทนที่สําคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย และยังเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
ประเทศ เนื่องจาก ผลิตได้จากวัตถุดิบหลักท่ีมีอยู่แล้วในประเทศไทย ทําให้สามารถลดการนําเข้าน้ํามันปิโตรเลียมจาก
ต่างประเทศ ลดการขาดดุลการค้า เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยอีกประการหนึ่งด้วยและยัง 
ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล โดยใช้สารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
ปริมาณ 6.75 และ 9 กรัม เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อหาอัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อเมทานอลที่ดีท่ีสุด ในการผลิตไบโอ
ดีเซลโดยทําการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพเปรียบเทียบกับไบโอดีเซลมาตรฐาน ปริมาณที่ผลิตได้ และต้นทุนการผลิต 
โดยผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะเป็นองค์ความรู้สําหรับชุมชนหรือบุคคลท่ัวไปท่ีจะเป็นแนวทางการ
ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลสําหรับชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซลท่ีผลิตได้กับค่ามาตรฐาน 
2. เพื่อวิเคราะห์หาอัตราส่วนท่ีดีท่ีสุดในการผลิตไบโอดีเซล 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดให้มีการผลิตไบโอดีเซลเป็นแบบเกรดอุตสาหกรรมโดยแบ่งการดําเนินการวิจัย
เป็นสองขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอนจะแบ่งอัตราส่วนเมทานอลเป็น 75, 105,135 และ 170 mL เท่ากัน ใช้สารเร่งปฏิกิริยา
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณ 6.75 และ 9 กรัม ทุกอัตราส่วน 
 
ขั้นตอนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพชืที่ใช้แล้ว 
1. การเตรียมสารละลายแอลกอฮอล์ 

เตรียมเมทานอล 75, 105, 135 และ 170 mL ในบีกเกอร์ชั่งสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์6.75 และ 9 กรัม 
แล้วเทลงในบีกเกอร์เมทานอลอัตราส่วนต่างๆ จากนั้นคนจนสารละลายได้สารละลายแอลกอฮอล์ ในแต่ละอัตราส่วน 
2. การผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 

กรองน้ํามันพืชปริมาตร500 mL ลงในบีกเกอร์อุ่นน้ํามันท่ีเตรียมไว้บนเครื่องกวนสาร(Hot plate & Magnetic 
stirrer)ให้ได้อุณหภูมิ 60 °C จากนั้นปิดเครื่องกวนสาร เทสารละลายแอลกอฮอล์ ท่ีเตรียมไว้ในอัตราส่วนต่างๆ ลงใน            
บี ก เ กอ ร์ น้ํ า มั นที่ ร้ อ น  60°C กวนน้ํ า มั นและส า รละล ายแอลกอฮอล์ ใ ห้ เ ข้ า กั น  โ ดย ต้ั ง ค่ า ก า รก วน ท่ี 
500 รอบ/นาที ใช้เวลากวน 30 นาที หลังจากการกวน ตั้งน้ํามันท้ิงไว้ให้มีอุณหภูมิ 40-50 °C จากนั้นเทลงในภาชนะที่
แห้งและสะอาด เพื่อให้กลีเซอรีนแยกตัว ใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง จะสังเกตเห็นการแยกชั้นชัดเจนระหว่างไบโอดีเซล 
(ของเหลวสีใส) อยู่ด้านบนกับกลีเซอรีน (สีน้ําตาลเหนียวถึงเป็นก้อน) อยู่ด้านล่างนําน้ํามันไบโอดีเซลท่ีได้ไปตรวจด้วย
เครื่องตรวจวัดโครงสร้างของสารโดยการวัดการการดูดกลืนแสงของสารในช่วงอินฟราเรด (Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy หรือ FTIR) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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3. การล้างไบโอดีเซล 
นําไบโอดีเซลที่แยกชั้นจากกลีเซอรีน ใส่ในภาชนะและเทน้ําเปล่าสะอาด 10%w/w ของไบโอดีเซลท่ีได้  

กวนน้ํากับไบโอดีเซลให้เข้ากัน โดยตั้งค่าการกวนที่ 300 รอบ/นาที ใช้เวลากวน 3 นาที จะเห็นของเหลวในขวดทั้งหมด
เป็นสีขาวขุ่นจากนั้นตั้งทิ้งไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมง จะสังเกตเห็นสีของไบโอดีเซลชั้นบนอ่อนกว่าก่อนการล้างแยกนํ้าออก
จากไบโอดีเซล ชั้นน้ํานี้จะมีแอลกอฮอล์ออกมาด้วยเล็กน้อย ไม่เป็นพิษ สามารถทิ้งลงพ้ืนดินหรือท่อน้ําท้ิงได้ สามารถ
นําไปใช้ล้างพื้นและคราบสิ่งสกปรกได้ล้างซํ้าด้วยวิธีการแบบเดิม 2 ครั้ง ไบโอดีเซลท่ีได้จะใสขึ้นและน้ําชั้นล่างก็จะใสขึ้น
ด้วย 
4. การต้มเพื่อกําจัดน้ําในไบโอดีเซล 

นําไบโอดีเซลท่ีผ่านการล้างแล้วท้ัง 4 อัตราส่วน มาต้มบนเคร่ืองกวนสาร ให้ได้อุณหภูมิ 100 °C พร้อมทั้งตั้งค่า
การกวนที่ 300 รอบ/นาที ใช้เวลากวนประมาณ 10 นาที เพื่อให้น้ําในไบโอดีเซลระเหยออกโดยเร็วหลังจากการกวน  
ตั้งน้ํามันทิ้งไว้ให้มีอุณหภูมิ 40-50 °C วัดปรมิาณน้ํามันไบโอดีเซลท่ีได้ จากนั้นเทลงในภาชนะทีแ่ห้งและสะอาด 
5. การวิเคราะห์ผล 

ตรวจวัดโครงสร้างของสารโดยการวัดการดูดกลืนแสงของสารในช่วงอินฟราเรดและการวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
กายภาพด้านอื่นเทียบกับค่ามาตรฐานรวมทั้งการการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมใน 
การผลิตกับชุมชน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยอัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อเมทานอลกับสมบัติ 
ทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซลแสดงดังต่อไปนี้ 
1. ลักษณะทางกายภาพน้ํามัน 

ก่อนทําปฏิกิริยา น้ํามันมีสีเหลืองเข้ม มีลักษณะโปร่งใส ขณะทําปฏิกิริยา น้ํามันมีสีเหลืองเข้มและขุ่น จะเกิด
ฟองเดือดเล็กน้อยตอนเริ่มต้นทําปฏิกิริยา  และหลังทําปฏิกิริยา จะเห็นการแยกชั้นของน้ํามันไบโอดีเซลท่ีมีสีเหลืองอ่อน
กับกลีเซอรีนที่มีสีน้ําตาลชัดเจนเมื่อนําไบโอดีเซลท่ีผลิตได้มาล้าง น้ํามันไบโอดีเซลผสมกับน้ํา ทําให้น้ํามันมีสีเหลืองขุ่น ตั้ง
ท้ิงไว้ 4-5 ชั่วโมง จะเห็นการแยกชั้นของน้ํามันไบโอดีเซลท่ีมีสีเหลืองโปร่งใสกับนํ้าท่ีมีสีขาวขุ่น และเมื่อล้างครั้งท่ี 2 
จะเห็นการแยกชั้นของน้ํามันไบโอดีเซลที่มีสีเหลืองโปร่งใสมากขึ้นกับน้ําท่ีมีสีใสหลังจากนั้นนําน้ํามันไบโอดีเซลจากการ
ล้างมาต้มเพ่ือกําจัดน้ําในไบโอดีเซลขณะต้มน้ํามันไบโอดีเซล จะมีไอน้ําระเหยออกมา เมื่อถึงอุณหภูมิ 100 °C 
น้ํามันไบโอดีเซลมีสีเหลืองใส ไม่ขุ่น และไม่มีตะกอน 

อัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อเมทานอลที่ให้ผลผลิตในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลท่ีใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ใน
ปริมาณ 6.75 กรัม ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลที่ผลิตได้เฉลี่ยมากท่ีสุด คือ317.67 mLท่ีอัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อ           
เมทานอล 500 : 170 mL และใช้สารเร่งปฏิกิริยาในปริมาณ 9 กรัม ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลท่ีผลิตได้เฉลี่ยมากท่ีสุด คือ
332.33 mL ท่ีอัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อเมทานอล500 : 105 mL เมื่อได้ผลผลิตแล้ว ผู้วิจัยจึงนําไปวิเคราะห์
โครงสร้างของสารโดยการวัดการดูดกลืนแสงของสารในช่วงอินฟราเรดเพื่ออาศัยการหาหมู่ฟังก์ชันของโมเลกุลและการ
อ่านค่าพีคจากการสั่นของหมู่ฟังก์ชันนั้น 
2. โครงสร้างของสารโดยการวัดการดูดกลืนแสงของสารในช่วงอินฟราเรด (Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy หรือ FTIR) 

เม่ือได้ผลผลิตแล้ว ผู้วิจัยจึงได้นําไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจวัดโครงสร้างของสารโดยการวัดการดูดกลืนแสง
ของสารในช่วงอินฟราเรดเพื่ออาศัยการหาหมู่ฟังก์ชันของโมเลกุลและการอ่านค่าพีคจากการสั่นของหมู่ฟังก์ชันนั้น  
แสดงในรูปท่ี 1 และ 2 ดังต่อไปนี้ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

454

 
รูปที่ 1 ค่าความยาวคล่ืนของน้ํามันไบโอดีเซลจากอัตราส่วนเมทานอล170 mL แบบใช้สารเร่งปฏิกิริยา 

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณ 6.75 กรัม 

 
รูปที่ 2 ค่าความยาวคลื่นของน้ํามันไบโอดีเซลจากอัตราส่วนเมทานอล105 mL แบบใช้สารเร่งปฏิกิริยา 

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณ 9 กรัม 
 

จากรูปท่ี 1 และ 2 แสดงถึงโครงสร้างต่างๆที่มีอยู่ในน้ํามัน ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบจะทําให้ค่าพีคของ 
กราฟที่แตกต่างกัน ซ่ึงช่วงคลื่นที่แสดงให้ทราบถึงความเป็นเอสเทอร์ท่ีประมาณ 1735 cm-1 (C=O) และท่ีประมาณ 
1000 – 1300 cm-1(C-O) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4000 4503500 3000 2500 2000 1500 1000 500

101

60

65

70

75

80

85

90

95

100

cm-1

%
T

1741.87cm-1, 61.08%T

2923.93cm-1, 64.04%T

2854.18cm-1, 74.21%T 1170.36cm-1, 75.60%T

1196.33cm-1, 78.81%T

1436.11cm-1, 82.20%T
722.21cm-1, 83.44%T

1457.30cm-1, 84.22%T

1032.68cm-1, 84.80%T

1244.49cm-1, 85.32%T

1119.01cm-1, 90.34%T

1361.27cm-1, 90.50%T

592.06cm-1, 93.84%T

662.87cm-1, 94.13%T

3009.25cm-1, 94.13%T

844.85cm-1, 94.76%T

1541.95cm-1, 96.86%T

3443.99cm-1, 97.88%T
3749.20cm-1, 98.38%T

4000 4503500 3000 2500 2000 1500 1000 500

102

56

60

65

70

75

80

85

90

95

100

cm-1

%
T

1741.92cm-1, 57.36%T

2923.84cm-1, 63.28%T

2854.10cm-1, 73.49%T
1169.87cm-1, 73.92%T

1195.91cm-1, 77.97%T

1435.93cm-1, 82.04%T

722.21cm-1, 83.42%T

1457.31cm-1, 84.24%T
1244.77cm-1, 84.88%T

1119.20cm-1, 90.39%T

1360.37cm-1, 90.66%T

1033.67cm-1, 91.01%T
3009.22cm-1, 94.20%T

844.88cm-1, 94.89%T

662.91cm-1, 95.22%T

591.80cm-1, 95.22%T

1542.00cm-1, 97.02%T

3749.29cm-1, 98.39%T

3610.82cm-1, 98.76%T

1741.92 cm-1(c=o)

1196.33 cm-1 (c-o)

1741.92 cm-1(c=o)

1169.87 cm-1(c-o)

3. การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซลที่ผลิตขึ้น 
 
ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซล 

สมบัติทาง
กายภาพ วิธีทดสอบ เกณฑ์

เบื้องต้น 

สมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซลที่ผลิตขึ้น 
ปริมาณ Methanol (mL) 

75 mL 105 mL 135 mL 170 mL 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มวล 6.75กรัม 

ความหนืดท่ี 
40 °C, CSt 

ASTM D445 1.9 – 8 cSt 6.06 5.93 4.84 4.88 

จุดวาบไฟ, °C  ASTM D-93 >120°C 188 °C 175 °C 176 °C 170 °C 
จุดไหลเท, °C  ASTM D-97 < 6 °C 3 °C 3 °C 3 °C 3 °C 
ค่าความร้อน, 
Cal/g  

Bomb 
Calorimeter 

> 9000 
Cal/g 

9434.29 
Cal/g 

9433.81 
Cal/g 

9529.29 
Cal/g 

9515 Cal/g 

ความ
ถ่วงจําเพาะ 

ขวด ถ.พ 0.86–0.90 0.880 0.878 0.877 0.876 

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ มวล 9 กรัม 
ความหนืดท่ี 
40 °C, CSt 

ASTM D445 1.9 – 8 cSt 6.23 4.79 4.88 4.76 

จุดวาบไฟ, °C  ASTM D-93 >120°C 178 °C 178 °C 177 °C 178 °C 
จุดไหลเท, °C  ASTM D-97 < 6 °C 3 °C 3 °C 3 °C 0 °C 
ค่าความร้อน, 
Cal/g  

Bomb 
Calorimeter 

> 9000 
Cal/g 

9449.05 
Cal/g 

9575.95 
Cal/g 

9497.38 
Cal/g 

9503.57 
Cal/g 

ความ
ถ่วงจําเพาะ 

ขวด ถ.พ 0.86–0.90 0.880 0.878 0.876 0.876 

 
จากตารางที่ 1 สารเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มวล 6.75 กรัมอัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อ 

เมทานอลที่ดีท่ีสุด คือ 500 : 170 mL  เนื่องจากมีสมบัติทางกายภาพท่ีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของไบโอดีเซลชุมชน และมี
ปริมาณเฉลี่ยท่ีผลิตได้มากท่ีสุดคือ 317.67 mL ส่วนกรณีของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มวล9 กรัมอัตราส่วนน้ํามันพืชใช้
แล้วต่อเมทานอลที่ดีท่ีสุด คือ 500 : 105 mL เนื่องจากมีสมบัติทางกายภาพที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีปริมาณเฉลี่ยท่ี
ผลิตได้มากที่สุด 332.33 mL นําท้ัง 2 อัตราส่วนมาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเพื่อหาอัตราส่วนท่ีดีท่ีสุด 
 
4. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 
ตารางที่ 2 ต้นทุนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 1 ลิตร  

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ มวล 6.75 กรัม 
วัตถุดิบและสารเคมี ปริมาณที่ใช้ ต้นทุน คิดเป็นเงิน (บาท) 

น้ํามันพืชใช้แล้ว 0.5 ลิตร ลิตรละ 10 บาท 5 บาท 
Methanol 0.17 ลิตร ลิตรละ 60 บาท 10.2 บาท 
Potassium hydroxide 6.75 กรัม กิโลกรัมละ 120 บาท 0.81 บาท 

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ มวล 9 กรัม 
น้ํามันพืชใช้แล้ว 0.5 ลิตร ลิตรละ 10 บาท 5 บาท 
Methanol 0.105 ลิตร ลิตรละ 60 บาท 6.3 บาท 
Potassium hydroxide 9 กรัม กิโลกรัมละ 120 บาท 1.08 บาท 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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3. การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซลที่ผลิตขึ้น 
 
ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซล 

สมบัติทาง
กายภาพ วิธีทดสอบ เกณฑ์

เบื้องต้น 

สมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซลที่ผลิตขึ้น 
ปริมาณ Methanol (mL) 

75 mL 105 mL 135 mL 170 mL 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มวล 6.75กรัม 

ความหนืดท่ี 
40 °C, CSt 

ASTM D445 1.9 – 8 cSt 6.06 5.93 4.84 4.88 

จุดวาบไฟ, °C  ASTM D-93 >120°C 188 °C 175 °C 176 °C 170 °C 
จุดไหลเท, °C  ASTM D-97 < 6 °C 3 °C 3 °C 3 °C 3 °C 
ค่าความร้อน, 
Cal/g  

Bomb 
Calorimeter 

> 9000 
Cal/g 

9434.29 
Cal/g 

9433.81 
Cal/g 

9529.29 
Cal/g 

9515 Cal/g 

ความ
ถ่วงจําเพาะ 

ขวด ถ.พ 0.86–0.90 0.880 0.878 0.877 0.876 

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ มวล 9 กรัม 
ความหนืดท่ี 
40 °C, CSt 

ASTM D445 1.9 – 8 cSt 6.23 4.79 4.88 4.76 

จุดวาบไฟ, °C  ASTM D-93 >120°C 178 °C 178 °C 177 °C 178 °C 
จุดไหลเท, °C  ASTM D-97 < 6 °C 3 °C 3 °C 3 °C 0 °C 
ค่าความร้อน, 
Cal/g  

Bomb 
Calorimeter 

> 9000 
Cal/g 

9449.05 
Cal/g 

9575.95 
Cal/g 

9497.38 
Cal/g 

9503.57 
Cal/g 

ความ
ถ่วงจําเพาะ 

ขวด ถ.พ 0.86–0.90 0.880 0.878 0.876 0.876 

 
จากตารางที่ 1 สารเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มวล 6.75 กรัมอัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อ 

เมทานอลที่ดีท่ีสุด คือ 500 : 170 mL  เนื่องจากมีสมบัติทางกายภาพท่ีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของไบโอดีเซลชุมชน และมี
ปริมาณเฉลี่ยท่ีผลิตได้มากท่ีสุดคือ 317.67 mL ส่วนกรณีของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มวล9 กรัมอัตราส่วนน้ํามันพืชใช้
แล้วต่อเมทานอลที่ดีท่ีสุด คือ 500 : 105 mL เนื่องจากมีสมบัติทางกายภาพที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีปริมาณเฉลี่ยท่ี
ผลิตได้มากที่สุด 332.33 mL นําท้ัง 2 อัตราส่วนมาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเพื่อหาอัตราส่วนท่ีดีท่ีสุด 
 
4. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 
ตารางที่ 2 ต้นทุนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 1 ลิตร  

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ มวล 6.75 กรัม 
วัตถุดิบและสารเคมี ปริมาณที่ใช้ ต้นทุน คิดเป็นเงิน (บาท) 

น้ํามันพืชใช้แล้ว 0.5 ลิตร ลิตรละ 10 บาท 5 บาท 
Methanol 0.17 ลิตร ลิตรละ 60 บาท 10.2 บาท 
Potassium hydroxide 6.75 กรัม กิโลกรัมละ 120 บาท 0.81 บาท 

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ มวล 9 กรัม 
น้ํามันพืชใช้แล้ว 0.5 ลิตร ลิตรละ 10 บาท 5 บาท 
Methanol 0.105 ลิตร ลิตรละ 60 บาท 6.3 บาท 
Potassium hydroxide 9 กรัม กิโลกรัมละ 120 บาท 1.08 บาท 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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จากตารางท่ี 2 น้ํามันพืชใช้แล้ว 0.5 ลิตร ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลได้เฉลี่ย 0.31767 ลิตร รวมต้นทุนการผลิต              
คิดเป็น 16.01 บาท ถ้าผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 1 ลิตร รวมต้นทุนการผลิตคิดเป็น 50.4 บาท สําหรับโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด์ มวล 9 กรัมในปริมาณ 9 กรัม ท่ีอัตราส่วนเมทานอล 105 มิลลิลิตรน้ํามันพืชใช้แล้ว 0.5 ลิตร จะผลิตน้ํามันไบโอ
ดีเซลได้เฉลี่ย 0.33233 ลิตร (ตารางที่ 4.1) รวมต้นทุนการผลิตคิดเป็น 12.38 บาทถ้าผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 1 ลิตร รวม
ต้นทุนการผลิตคิดเป็น 37.25 บาท จะเห็นว่าท่ีอัตราส่วนนี้ ได้ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลท่ีมากและมีต้นทุนการผลิตท่ีต่ํา
กว่า             โดยการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 1 ลิตร มีต้นทุนต่ํากว่าถึง 26.09% ถึงแม้น้ํามันไบโอดีเซลท่ีผลิตได้จะมี
ต้นทุนการผลิตท่ีสูงกว่าน้ํามันดีเซล แต่ในด้านสิ่งแวดล้อมการผสมไบโอดีเซลในสัดส่วนต่างๆช่วยลดมลพิษทางอากาศได้
ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยสู่บรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุชองภาวะเรือนกระจกนอกจากนี้ไบโอดีเซลยัง
ช่วยแก้ปัญหาการนําน้ํามันประกอบอาหารที่ใช้แล้วท้ังไขมันพืชและไขมันสัตว์มาใช้ซํ้า ซ่ึงส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งเสี่ยงต่อ
โรคมะเร็งปอด                 ความดันโลหิตสูงเป็นพิษต่อระบบสมอง ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน และอวัยวะสําคัญ
ต่างๆ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาอัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อเมทานอลกับสมบัติทางกายภาพของน้ํามันไบโอดีเซลสามารถสรุป
ได้ดังนี้ 

การศึกษาอัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วกับสมบัติทางกายภาพและปริมาณที่ผลิตได้แบบใช้สารเร่งปฏิกิริยา
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณ 6.75 กรัม อัตราส่วนน้ํามันพืชใช้แล้วต่อเมทานอลที่เหมาะสมคือ 500 : 170 mL
ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลเฉลี่ยท่ีผลิตได้มากท่ีสุดคือ 317.67 mL ให้ค่าสมบัติทางกายภาพดังนี้ ค่าความหนืด 4.88 cSt 
ค่าจุดวาบไฟ 170 °C ค่าจุดไหลเท 3 °C ค่าความร้อน 9529.29 Cal/g และค่าความถ่วงจําเพาะ 0.876 แบบใช้สารเร่ง
ปฏิกิริยาในปริมาณ9 กรัมอัตราส่วนน้ํามันต่อเมทานอลที่เหมาะสมคือ 500 : 105 ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลท่ีวัดได้เฉลี่ย
มากท่ีสุด 332.33 mL ให้ค่าสมบัติทางกายภาพดังนี้ ค่าความหนืด 4.79 cSt ค่าจุดวาบไฟ 178 °C ค่าจุดไหลเท 3 °C 
ค่าความร้อน 9575.95 Cal/g และค่าความถ่วงจําเพาะ 0.878 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานไบโอดีเซลชุมชน และเมื่อ
นําน้ํามันไบโอดีเซลทีผลิตได้ท้ังหมดไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจวัดโครงสร้างของสารโดยการวัดการดูดกลืนแสงของสาร
ในช่วงอินฟราเรด พบว่าพีคของกราฟทั้งหมดมีการแสดงให้เห็นว่ามีหมู่ฟังก์ชันเอสเทอร์ (C=O) มีค่าความถ่ีประมาณ 
1735 cm-1 และ (C-O) มีค่าความถี่ประมาณ 1000-1300 cm-1  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

การวิเคราะห์หาอัตราส่วนที่เหมาะสม แบบใช้สารเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณ 9 กรัม
อัตราส่วนน้ํามันต่อเมทานอลที่ 105 mL เหมาะสมที่สุด เนื่องจากได้ปริมาณน้ํามันไบโอดีเซลท่ีมาก มีสมบัติทางกายภาพ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไบโอดีเซลชุมชนและมีต้นทุนการผลิตตํ่า 
 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 1)  เพ่ือให้น้ํามันไบโอดีเซลท่ีผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพด้าน 
อ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น การกลั่น จํานวนซีเทน เป็นต้น 
 2)  การผลิตน้ํามันไบโอดีเซล อาจใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์ท่ีสังเคราะห์โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งชนิด 
ต่างๆ เช่น เปลือกไข่ เปลือกหอย และหินปูนเป็นตัวเร่งท่ีสามารถเตรียมได้ง่าย ราคาถูก 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
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การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 
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องค์ประกอบวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยเวสตา 
Orbital Elements of an Asteroid Vesta 
พีรวัฒน์ รัตนแสง, วิระภรณ์ ไหมทอง, กาญจนา ทองบุญนาค 

ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยเวสตาจากภาพถ่าย  

ด้วยกล้องดิจิตอล DSLRรุ่น Canon EOS 6D โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่           
9-11 มีนาคม 2560 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาองค์ประกอบ
วงโคจรของดาวเคราะห์น้อยเวสตา โดยใช้โปรแกรม Orbit calculator พบว่าองค์ประกอบวงโคจรของดาว
เคราะห์น้อยเวสตามีค่าความรีของวงโคจร (e) = 0.381328ค่าคร่ึงแกนยาวของวงโคจร (a) = 1.589724  AU ค่า          
ลองติจูดของแอสเซนดิงโหนด (ω )=195.2887 องศา โหนด (Ω) = 349.0696ความโน้มเอียง (i)= 0.6378องศา
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Abstract 
 

 In this research aims to studythe composition of the orbit of the asteroid Vesta from 
images by using digital DSLR a Canon EOS 6D. The images was observed in March 9th-11th,2017. 
Observatory for the Public, Chachoengsao.Calculate the orbital elements using the Orbit 
calculator. The results found that theorbit eccentricity (e) = 0.381328, semi-major axis (a) = 
1.589724  AU,orbit inclination (i)= 0.6378 degrees, argument of perihelion(ω)= 195.2887 
degrees Longitude of the ascendingnode (Ω) = 349.0696  Perihelion distance(q)= 
0.983518andthe time of the planet at Perihelion (T) is March 22, 2560 at 16:26:10. 
Keywords: Vesta, Orbital Elements, Asteroid 
 
บทนํา 

ในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์น้อยอยู่เป็นจํานวนมากส่วนใหญ่มีวงโคจรอยู่ระหว่างดาวอังคารและ 
ดาวพฤหัสบดี เรียกว่า แถบดาวเคราะห์น้อย (Asteroid belt) อย่างไรก็ตามมีบางดวงท่ีมีวงโคจรออกนอกแถบ
ดาวเคราะห์น้อยซ่ึงองค์ประกอบวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยแต่ละดวงจะส่งผลให้ลักษณะวงโคจรมี 
ความแตกต่างกันออกไป เช่น วงโคจรที่มีค่าความรีสูงอาจมีบางช่วงเวลาท่ีมีการเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์และ
บางช่วงเวลามีการเคลื่อนที่ไกลกว่าดาวพลูโต  

ในการศึกษาดาวเคราะห์น้อยนั้นจะอาศัยหลักการการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์น้อยในหมู่ดาวฤกษ์ 
ต่างๆที่เป็นฉากหลัง เมื่อทําการสังเกตการณ์ดาวเคราะห์น้อยจะปรากฏให้เห็นคล้ายดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเท่านั้นแต่
ลักษณะการเคลื่อนที่จะไม่เหมือนดาวฤกษ์ เมื่อทําการสังเกตการณ์ในเวลาต่าง ๆ กัน จะพบดาวเคราะห์น้อยมี
ตําแหน่งเปลี่ยนแปลงไป ในงานนี้ได้ทําการศึกษาองค์ประกอบวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยเวสตาซึ่งเป็น 
ดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่ท่ีเป็นลําดับสองในแถบดาวเคราะห์น้อย มีค่าแมกนิจูดปรากฎประมาณ 6 โดยใช้
ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล DSLRรุ่น Canon EOS 6D เพื่อคํานวณตําแหน่งในช่วงเวลาต่าง ๆ และวิเคราะห์
องค์ประกอบวงโคจร 
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          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 
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2.
แสดงดังตาร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ตารางที่ 2 

 
3.

อ้างอิงแสดง
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพถ่ายดาวเค
รางที่ 2  

ภาพที่ 2 

ตําแหน่งของ
2560 เวลา 2

ดาวอ้าง
HD 596
HD 59
HD 589
HD 583

 ภาพถ่ายดาวเ
ดังตารางที่ 3 

ภาพที่ 3 

คราะห์น้อยเวส

เปรียบเทียบดา
ณ วันที่ 10 มีน

ดาวอ้างอิงที่ใช้
22:04 น. GMT+

งอิง ต
684 
107 
919 
363 

คราะห์น้อยเวส

เปรียบเทียบดา
ณ วันที่ 11 มีน

สตาในวันที่ 10มี

าวอ้างอิงกับดาว
นาคม 2560  เว

ช้ในการหาตําแห
+7 

ตําแหน่ง R.A. 
7 32 12.8
7 29 32.0
7 28 40.6
7 26 18.3

สตาในวันที่ 11

าวอ้างอิงกับดาว
นาคม 2560  เว

มีนาคม 2560 ไ

วเคราะห์น้อยเว
วลาเวลา 22:04

หน่งของดาวเค

(h m s) 
8837  
0125 
6224  
3072 

มีนาคม 256

วเคราะห์น้อยเว
วลาเวลา 23:26

ด้ดังภาพที่ 2แล

วสตาจากโปรแก
4 น. GMT+7 

ราะห์น้อยเวสต

ตําแหน่ง De
+27 07 3
+26 55 4
+24 38 5
+25 57 1

60 ได้ดังภาพ

วสตาจากโปรแก
6 น. GMT+7 

ละตําแหน่งของ

กรม IRIS 

ตา ณ วันที่ 10 

ec. (° ' '') 
30.569 
42.627 
55.002 
6.257 

ท่ี 3และตําแหน

กรม IRIS 

งดาวอ้างอิง

มีนาคม 

น่งของดาว                



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 
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จันทบุรี 
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ตารางที่ 3 ตําแหน่งของดาวอ้างอิงที่ใช้ในการหาตําแหน่งของดาวเคราะห์น้อยเวสตา ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2560 เวลา 23:26 น. GMT+7 

 
 
 
 
 
 

เมื่อวิเคราะห์ตําแหน่งของดาวเคราะห์น้อยเวสตาในแต่ละวัน จากภาพถ่ายและตําแหน่งของดาวอ้างอิง 
ได้ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ตําแหน่งของดาวเคราะห์น้อยเวสตา 
 

วันที่ เวลา R.A. (h m s) Dec. (° ' ") 
9 มีนาคม 2560 22.01 น. 7 32 41.05855327830554 +23 27 48.325233730217 
10 มีนาคม 2560 22.03 น. 7 29 22.263594771306785 +26 19 27.454723891769675 
11 มีนาคม 2560 23.24 น. 7 29 52.96392628659689 +25 57 46.31559883776248 

 
จากตําแหน่งR.A. และ Dec. ของดาวเคราะห์น้อยเวสตาที่ได้ สามารถคํานวณหาองค์ประกอบวงโคจร

ของดาวเคราะห์น้อยเวสตา ได้ในตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 องค์ประกอบวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยเวสตาที่คํานวณได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยเวสตาที่คํานวณได้กับค่าจริงที่อ้างอิงจาก
NASA แสดงได้ดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงองคป์ระกอบวงโคจรที่คํานวณได้กับองค์ประกอบวงโคจรที่อ้างอิงจาก NASA 

ดาวอ้างอิง ตําแหน่ง R.A. (h m s) ตําแหน่ง Dec. (° ' '') 
HIP 36765 7 33 42.5364 +26 24 01.699 
HD 59684 7 32 12.8837 +27 07 30.569 
HD 58578 7 27 16.8286 +27 17 55.481 
HD 57727 7 23 28.51057 +25 03 01.9095 

องค์ประกอบวงโคจร ค่าท่ีคํานวณได ้
ค่าความรีของวงโคจร (e) 0.381328 
ค่าคร่ึงแกนยาวของวงโคจร (a) 1.589724 
ค่าความโน้มเอียง (i) 0.6378 
ค่าลองติจูดของแอสเซนดิงโหนด(ω) 195.2887 
ค่าโหนด (Ω) 349.0696 
ค่าเวลา ณ ตําแหน่งเพอริฮีเลียน (T) 2457835.18 
ค่าระยะเพอริฮีเลียน  (q) 0.983518 

องค์ประกอบวงโคจร ค่าท่ีคํานวณได ้ ค่าจริงโดยอ้างอิงจาก NASA 
ค่าความรีของวงโคจร (e) 0.381328 0.08915261042902074 
ค่าคร่ึงแกนยาวของวงโคจร (a) 1.589724 2.361777559799509 
ค่าความโน้มเอียง (i) 0.6378 2.1512189250907 
ค่าลองติจูดของแอสเซนดิงโหนด(ω) 195.2887 150.9430865320649 
ค่าโหนด (Ω) 349.0696 103.8358792056089 
ค่าเวลา ณ ตําแหน่งเพอริฮีเลียน (T) 2457835.18 2458248.301104802767 
ค่าระยะเพอริฮีเลียน  (q) 0.983518 2.1512189250907 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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เมื่อนําค่าองค์ประกอบวงโคจรที่คํานวณได้ มาสร้างแบบจําลองของดาวเคราะห์น้อยเวสตา จาก
โปรแกรม Plot Object Element ได้ดังภาพที่ 4 

 
 

ภาพที่ 4 แบบจาํลององค์ประกอบวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยเวสตา 
 

สรุปผลการวิจยั  
 เมื่อวิเคราะห์ตําแหน่งของดาวเคราะห์น้อยเวสตาพบว่า วงโคจรของดาวเคราะห์น้อยเวสตาเป็นรูปวงรีท่ี
มีรูปร่างค่อนข้างกลม และมีค่าความรีสูง วงโคจรอยู่ในตําแหน่ง ω = 195.288 องศา,   i =0.6378องศา และ
วันที่ดาวเคราะห์น้อยเวสตาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากท่ีสุด (จุดเพอริฮีเลียน ) คือวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 
16:26:10.น 

ความแตกต่างขององค์ประกอบวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยเวสตาท่ีคํานวณได้กับค่าจริง อาจเป็นผลมา
จากการคํานวณโดยเลือกช่วงเวลาเพียงช่วงเวลาหนึ่งของการโคจรของดาวเคราะห์น้อยเวสตา ซ่ึงเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาที่ใช้ในการโคจรทั้งหมด เป็นเพียงเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงส่งผลให้องค์ประกอบวงโคจรที่คํานวณได้
มีการคลาดเคลื่อน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรทําการสังเกตการณ์ในหลายๆ ช่วงเวลา และแปรค่าระยะห่างของช่วงเวลาในการถ่ายภาพเพื่อ
วิเคราะห์องค์ประกอบวงโคจรให้เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น 
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ประสทิธภิาพของระบบผลิตนํ้าร้อนร่วมกับระบบอบแหง้พลงังานแสงอาทิตย์ 
ที่มีการไหลเวียนอากาศแบบอิสระ 

The efficiency of a solar water heatingsystemcombined with solar drying  
systembased on free convection condition 

กิ่งนภา  ธรรมศิริ, กฤษฎา   บุญชม  

ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
 

บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตนํ้าร้อนร่วมกับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่
ถูกออกแบบจากแนวคิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันของแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ โดยทําการเก็บข้อมูล ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์
อุณหภูมิที่แผงรับรังสี อุณหภูมิใต้ถัง อุณหภูมิในถัง และความเร็วลม อุณหภูมิอากาศ ในเดือนพฤษภาคม 2560 ในช่วงเวลา 
9.00 – 15.00 น. ผลการศึกษาพบว่า ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉล่ีย มีค่าเท่ากับ 472.80 W/m2ความเร็วลมเฉลี่ย 0.0619 
m/s อุณหภูมิเฉล่ียที่แผงรับรังสี ใต้ถังน้ําร้อน ในถังน้ําร้อน และอุณหภูมิอากาศ คือ54.75 °C 51.21 °C 50.54 °C และ 
32.65 °C และอัตราการไหลของน้ําเท่ากับ 6.50 x 10-5 m3/s ค่าประสิทธิภาพของระบบ ถูกประเมินจากประสิทธิภาพของ
ของแผงรับรังสี และประสิทธิภาพถังเก็บน้ําร้อนในการแลกเปลี่ยนความร้อนพบว่าประสิทธิภาพของแผงรับรังสี ถังเก็บนํ้าร้อน 
และระบบ คือ 0.8873, 0.1164 และ 0.1025 ตามลําดับ 
คําสําคัญ: ระบบผลิตน้ําอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, การไหลเวียนอากาศแบบอิสระ 
 

Abstract 
 

 The aim of this study is to evaluation the efficiency of hot water production system combined 
with the drying system.It was designed from the concept of mutual use of the solar collector. Solar 
radiation, temperature at collector, temperature under the tank,temperature in the tank, air temperature 
and wind speed were collected in May, 2017, from 9:00 am to 3:00 pm. Theresults found as followed: 
average solar radiation 472.80 W/m2, average of wind speed 0.0619 m/s and average temperature 54.75°C, 
51.21 °C, 50.54 °C and 32.65 °C, respectively. The flow rate of water in system was 6.50 x 10-5 m3/s. The 
efficiency of system was evaluated from efficiency of collector and efficiency of hot water tanks. The 
efficiency was as follows 0.1025,0.8873 and 0.1164, respectively. 
Keywords: Solar water heating system, solar drying system, free convection 
 
 
บทนํา 

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่ประเทศไทยมีศักยภาพที่มีความร้อนสูง ค่าพลังงานเฉลี่ยต่อวัน คือ 18.2 
MJ/m2-day โดยในปัจจุบัน มีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า ผลิตความร้อนในรูปแบบอากาศร้อนและ
ผลิตนํ้าร้อนโดยปกติก็จะเป็นระบบที่แยกกัน คือผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบผลิตความ
ร้อนที่ผลิตทั้งอากาศร้อนและน้ําร้อน ซึ่งทั้งสองระบบต้องมีตัวรับรังสีดวงอาทิตย์ (Solar Collector) ในแนวคิดการใช้
ประโยชน์ร่วมกันของแผงรับรังสีแบบแผ่นเรียบ (Flat plate collector) ซ่ึงแผงรับรังสีเมื่อได้รับพลังงานมันจะถ่ายโอน
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พลังงานออกมา ในรูปแบบของการนํา การพา การแผ่รังสีความร้อน ให้กับน้ําและอากาศ โดยในระบบน้ําร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ใช้หลักการทางธรรมชาติที่เรียกว่า “Thermosyphon” คือ นํ้าร้อนจะลอยขึ้นในขณะที่น้ําเย็นจะไหลลง นํ้าเย็น
ในส่วนล่างของถังเก็บนํ้าจะไหลลงสู่ส่วนล่างของแผงรับแสงอาทิตย์(Solar Collector) เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ตกกระทบกับ
แผง ตัวแผงก็จะสะสมพลังงานในรูปของพลังงานความร้อน และเมื่อน้ําเย็นไหลเข้าสู่แผงจากด้านล่างจึงได้รับถ่ายทอดพลังงาน
ความร้อนจากแผงและสะสมจนมีอุณหภูมิสูงข้ึนกลายเป็นน้ําร้อนแล้วลอยตัวข้ึนไปตามท่อเข้าสู่ส่วนบนของถังเก็บน้ําร้อน  

ดังนั้นจากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างระบบผลิตนํ้าร้อนและอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตนํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับระบบอบแห้งในเงื่อนไขการแบบไหลเวียนอากาศ
แบบอิสระ  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตนํ้าร้อนพลังงานแสงอาทติยแ์บบผสมผสานกับระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ทีม่ีการไหลเวียนอากาศแบบอิสระ 
 
วิธีดําเนนิการงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ในการศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ที่มีการไหลเวียนอากาศแบบอิสระ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าประสิทธิภาพของระบบ คือปริมาณดังต่อไปนี้ความ
เข้มรังสีดวงอาทิตย์ ดังแสดงในรูปที่ 1เป็นรูปแสดงค่าความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ที่ทําการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา  
09:00 – 15:00 น. 

ออกแบบและสร้างเครื่องผลิตน้ําร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบผสมผสานกับระบบอบแห้ง 

เก็บข้อมูล อุณหภูมิที่แผงน้ําร้อน (T1) 
อุณหภูมิใต้ถัง(T2)อุณหภูมิในถังน้ําอุ่น(T3) 
อุณหภูมิอากาศ (Ta)ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์  
อัตราการไหลของน้ําในระบบ และความเร็วลม 

รวบรวมข้อมูลและประเมินค่าพลังงานต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่ในส่วนของพลังงานขาเข้า พลังงานขาออก 
ประสิทธิภาพแผงรับรังสี ประสิทธิภาพของถังนํ้าร้อน ประสิทธิภาพของระบบ และสรุปผล 

 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงค่าความเข้มรังสีแสงอาทติย์ ณ ช่วงเวลาต่างๆ ทีท่ําการเก็บข้อมูล (W/m²) 
 

จากรูปที่1 ค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงเวลา 09:00 – 15:00 น. กระจายอยู่ในช่วง 200 – 800 W/m² ร้อย
ละ 61.71 และการกระจายช่วงที่มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 10:00-13:00 น. และในเดือนพฤษภาคม2560 เป็นช่วงเวลาที่มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน มีฝนมากกว่าปกติ50% ของพื้นที่ ทํา
ให้มีค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ที่ต่ํากว่า 200W/m² ถึงร้อยละ 21.71 และเมื่อทําการพิจารณาเป็นค่าเฉล่ียรายช่ัวโมงของ
รังสีดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่างๆ แสดงในรูปที่ 2 
 

 

รูปที่ 2 แสดงค่าความเข้มรังสีดวงอาทติย์เฉลี่ยรายช่ัวโมง (W/m²) 
 

จากรูปที่ 2 ค่าความเข้มรังสีเฉลี่ยรายชั่วโมงในช่วงเวลาต่างๆ ของเดือนพฤษภาคม2560 อยู่ในช่วง 400 – 600 
(W/m²) และช่วงเวลาที่ความเข้มรังสีดวงอาทติย์มากที่สุด 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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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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รูปที่ 1 แสดงค่าความเข้มรังสีแสงอาทติย์ ณ ช่วงเวลาต่างๆ ทีท่ําการเก็บข้อมูล (W/m²) 
 

จากรูปที่1 ค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงเวลา 09:00 – 15:00 น. กระจายอยู่ในช่วง 200 – 800 W/m² ร้อย
ละ 61.71 และการกระจายช่วงที่มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 10:00-13:00 น. และในเดือนพฤษภาคม2560 เป็นช่วงเวลาที่มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน มีฝนมากกว่าปกติ50% ของพื้นที่ ทํา
ให้มีค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ที่ต่ํากว่า 200W/m² ถึงร้อยละ 21.71 และเมื่อทําการพิจารณาเป็นค่าเฉล่ียรายช่ัวโมงของ
รังสีดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่างๆ แสดงในรูปที่ 2 
 

 

รูปที่ 2 แสดงค่าความเข้มรังสีดวงอาทติย์เฉลี่ยรายช่ัวโมง (W/m²) 
 

จากรูปที่ 2 ค่าความเข้มรังสีเฉล่ียรายชั่วโมงในช่วงเวลาต่างๆ ของเดือนพฤษภาคม2560 อยู่ในช่วง 400 – 600 
(W/m²) และช่วงเวลาที่ความเข้มรังสีดวงอาทติย์มากที่สุด 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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ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉล่ียรายชั่วโมง (W/m^2)



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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อุณหภูมิ แสดงดงัรูปที่ 3 ซ่ึงแสดงค่าของอุณหภูมเิฉล่ีย ณ ช่วงเวลาต่างๆ 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ(T1 T2 T3และ Ta) ทีต่ําแหนง่ต่างๆ กบัเวลาT1 T2 T3และ Ta 
 

หมายเหตุ T1 คือ อุณหภูมิที่แผงรับรังสีดวงอาทิตย์  (°C ) T3คืออุณหภูมิในถังนํ้าร้อน (°C) 
T2 คืออุณหภูมิใต้ถังนํ้าร้อน (°C)  Taคืออุณหภูมิของอากาศ(°C) 

 
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. , 

14:00-15:00 น. เท่ากับ 30.39 ๐C, 31.68๐C, 32.50๐C, 33.57๐C 34.14๐C, 34.64๐C ตามลําดับ  
T1ในช่วงเวลา 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. 14:00-

15:00 น. เท่ากับ 46.14 ๐C, 52.93๐C, 56.04๐C, 57.89๐C ,59.00๐C, 59.68๐C ตามลําดับ 
T2ในช่วงเวลา 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. 14:00-

15:00 น. เท่ากับ 44.04 ๐C, 49.32๐C, 52.57๐C, 53.71๐C ,54.82๐C, 55.39๐C ตามลําดับ  
T3ในช่วงเวลา 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. 14:00-

15:00 น. เท่ากับ 42.03 ๐C, 49.79๐C, 53.43๐C, 54.23๐C ,53.89๐C, 54.00๐C ตามลําดับ 
และจากรูปพบว่าที่อุณหภูมิเฉลี่ยที่แผง ในถังและใต้ถัง มีค่าเท่ากับ 61.71°C, 55.57 °C และ 55.14 °C ตามลําดบั 

สูงขึ้นตามช่วงเวลาที่มากข้ึนเนื่องจากแผงรับรังสีสะสมพลังงานจากแสงอาทิตย์ 
 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แผนภาพแสดงระบบ 
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ(John A.Duffie and William A. Beckman)มตีัวแปรที่เก่ียวข้องดังน้ี รังสีดวงอาทติย์
ตกกระทบแผงรับรังสี คือพลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาที่แผงได้รับ ( inP ) เป็นไปตามสมการที ่(1) 

 
GAPin =      (1) 

 
โดยที่ G คือ รังสีดวงอาทิตย์ทีต่กกระทบแผงรับรังสี  (W/m2) A คือ พ้ืนที่ของแผงรับรังสี   
 
พลังงานที่นํ้าได้รบัต่อหนึ่งหน่วยเวลา( outP )หาได้จากสมการ (2) 

 
)( 21 TTcVPout −= &ρ     (2) 

 
โดยที่  ρ คือ ความหนาแน่นของของเหลว  (kg/m3 V& คือ อัตราการไหลของของเหลว (m3/s) 

cคือ ค่าความจุความร้อนจําเพาะของของเหลว (J/g - K) 1T  คือ อุณหภูมิที่แผงรับรังสี (°C ) 
2T  คือ อุณหภูมิใตถ้ัง (°C ) 

 
ประสิทธิภาพของแผงรับรังสี ( cη ) หาได้จากสมการ (3) 
      

     in

out
c P

P
=η      (3) 

 
ค่าคงที่ของปรมิาณที่เกี่ยวข้องแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1ค่าคงที่ของปริมาณที่เกี่ยวข้อง 

ρ (kg/m3) c (kJ/kg - K) ปริมาตรถัง (L) 
994 4.187 50 

 
จากการแทนค่าในสมการที่ (1) และ (2) ทําให้ได้ พลังงานต่อหน่วยเวลาในด้านขาเข้าเฉลี่ยจากทุกช่วงเวลา 

(พลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาที่แผงได้รับ ( inP )) เท่ากับ 1,026.71 J/s และพลังงานต่อหน่วยเวลาในด้านขาออกเฉล่ียจากทุก
ช่วงเวลา (พลังงานที่นํ้าได้รับต่อหนึ่งหน่วยเวลา ( outP )) เท่ากับ 910.97 J/s  และอีกปริมาณที่มีผลกับประสิทธิภาพของแผง
รับรังสีคือการสูญเสียความร้อนเนื่องจากลม ความเร็วลมจึงเป็นปริมาณที่ต้องคํานึงถึง ดังที่ McAdam (1945)(John A.Duffie 
and William A. Beckman)ได้เสนอสมการสัมประสิทธิ์การพาความร้อนซ่ึงรวมถึงการแผ่รังสีไว้ในสมการด้วย  

 
vh 8.37.5 +=      (4) 

 
จากสมการแสดงให้เห็นว่าค่าสัมประสิทธ์ิการพาความร้อนข้ึนอยู่กับความเร็วลม  ( v ) จากการเก็บข้อมูลของ

ความเร็วลมเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาดังแสดงในรูปที่ 5ค่าความเร็วลมที่ผ่านแผงรับรังสีมีค่าต่ํามาก ทําให้การสูญเสียความร้อน
น้อยถ่ายโอนพลังงานได้มากจึงทําให้ประสิทธิภาพของแผงค่อนข้างสูง 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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รูปที่ 5แสดงค่าความเร็วลมเฉล่ียรายช่ัวโมง (m/s) 
 
 และในการหาประสิทธิภาพของการเปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนยังมีข้ันตอน
ต่อจากแผงรับรังสี คือ การแลกเปลี่ยนความร้อนในถัง จากนํ้าร้อนที่ไหลในวงจรของแผงรับรังสีกับน้ําในถัง การพิจารณา
ระบบแลกเปล่ียนความร้อนในถัง หาได้จากสมการ (5) โดยพิจารณาในรูปแบบของความร้อนสะสม 

 
   (5) 

 
โดยที่ uQ คือ พลังงานความร้อนที่นํ้าในถังได้รับ (J) 
 inQ คือ พลังงานความร้อนที่สะสมอยู่ในน้ําที่ไหลวน (J) 
จากการแทนค่าลงในสมการที่ (5) ทําให้ได้ค่า inQ  เท่ากับ 21,252,063.86 J และ uQ เท่ากับ 2,474,831.03 J 
 
ประสิทธิภาพของระบบสามารถคํานวณได้ตามสมการ (6)(ACRE. Renewable Energy Ltd.) 

 
Tcs ηηη =     (6) 

 
ตารางที่ 2ตารางแสดงค่าประสิทธิภาพของระบบที่มีการไหลเวียนของอากาศแบบอิสระ 

ประสิทธิภาพของแผงรับรังสี ( cη ) ประสิทธิภาพของถัง ( Tη ) ประสิทธิภาพของระบบ ( Sη ) 

0.8873 0.1164 0.1025 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพของแผงรับรังสีมีค่าที่ดี มีการสูญเสียพลังงานน้อยเนื่องจากการสูญเสียพลังงาน
จากลมน้อย ความเร็วลมเฉล่ีย0.0619 m/s นอกจากนี้ตัวแผงยังมีฝาครอบอีก 1 ช้ัน สําหรับให้เกิดอากาศร้อนไหลเข้าสู่ระบบ
อบแห้ง ก็เป็นส่วนหนึ่งของการลดการสูญเสียความร้อน เนื่องจากรังสีความร้อนจะสะท้อนผิวด้านในของฝาครอบกลับมาที่
แผงรับรังสี แต่เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นช่วงมรสุมทําให้ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ค่อนข้างต่ําอันเนื่องมาจาก
เมฆฝน ทําให้อุณหภูมิในถังน้ําไม่สูงมากนัก โดยค่าเฉล่ียของT1 T2 T3 สูงสุด อยู่ที่ 61.71°C,55.57°C และ 55.14 °C
ประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียนความร้อนในถังค่อนข้างต่ํา จึงทําให้ค่าประสิทธิภาพทั้งหมดระบบต่ําไปด้วย 
 

0.069 0.067
0.058

0.069 0.074
0.083

9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00

ความเร็วลมเฉล่ีย (m/s)
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลศึกษาหาประสิทธิภาพของระบบผลิตนํ้าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับระบบอบแห้งที่มีการไหลเวียน

ของอากาศแบบอิสระ ซึ่งได้ทําการทดลองในช่วงเดือน พฤษภาคม 2560 ในช่วงเวลา 09:00 – 15:00 น. โดยปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาประสิทธิภาพของระบบ คือ ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉล่ีย มีค่าเท่ากับ 472.80 W/m2 และอุณหภูมิ
เฉล่ียที่แผงรับรังสี ใต้ถัง ในถังน้ํา และอุณหภูมิอากาศ อยู่ที่ 54.75°C,51.21°C, 50.54 °C และ 32.65 °C ตามลําดับ และค่า
ประสิทธิภาพของระบบในภาพรวมเท่ากับ 0.103 
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ประสิทธิภาพของระบบผลิตนํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานกับระบบ
อบแห้งท่ีมีการไหลเวียนอากาศแบบบังคับ 

The efficiency of a solar water heating system combined with solar 
drying system based on forced convection condition  

นฤมล ชมภูฟู, กฤษฎา บุญชม 

ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ําร้อนร่วมกับระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ท่ีถูกออกแบบจากแนวคิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันของแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ โดยทําการเก็บข้อมูล 
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ อุณหภูมิท่ีแผงรับรังสี อุณหภูมิใต้ถัง อุณหภูมิในถัง และความเร็วลม อุณหภูมิอากาศ ใน
เดือนพฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. ผลการศึกษาพบว่า ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ย มีค่าเท่ากับ  
458.06 W/m2 ความเร็วลมเฉลี่ย 4.18 m/s อุณหภูมิเฉลี่ยท่ีแผงรับรังสี ใต้ถังน้ําร้อน ในถังน้ําร้อน และอุณหภูมิ
อากาศ คือ 46.98°C  44.94°C 46.27°C และ 36.15°C และอัตราการไหลของน้ําเท่ากับ 6.50 x 10-5 m3/s ค่า
ประสิทธิภาพของระบบ ถูกประเมินจากประสิทธิภาพของของแผงรับรังสี และประสิทธิภาพถังเก็บน้ําร้อนในการ
แลกเปลี่ยนความร้อน พบว่าประสิทธิภาพของแผงรับรังสี ถังเก็บน้ําร้อน และระบบ คือ 0.6367, 0.1883 และ 
0.1199 ตามลําดับ 
คําสําคัญ: ระบบผลิตน้ําอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, การไหลเวียนอากาศแบบอิสระ  
 

Abstracts 
 

The aim of this study is to evaluation the efficiency of hot water production system 
combined with the drying system. It was designed from the concept of mutual use of the solar 
collector. Solar radiation, temperature at collector, temperature under the tank, temperature in 
the tank, air temperature and wind speed were collected in May, 2017, from 9:00 am to 3:00 pm. 
The results found as followed: average solar radiation 458.06 W/m2, average of wind speed 4.18 
m/s and average temperature 46.98 °C, 44.94 °C, 46.27 °C and 36.15 °C, respectively. The flow 
rate of water in system was 6.50 x 10-5 m3/s. The efficiency of system was evaluated from 
efficiency of collector and efficiency of hot water tanks. The efficiency was as follows 0.1199, 
0.6367, and 0.1883, respectively. 
Keywords: Solar water heating system, solar drying system, force convection 
 
บทนํา 

พลังงานเป็นสิ่งสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตของ                   
สิ่งต่างๆ  และการใช้ชีวิตประจําวัน พลังงานจึงจําเป็นอย่างมากต่อประชากรโลกที่ย่อมสูงขึ้น เนื่องจากประชากร    
บนโลกเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวัน เราจึงจําเป็นที่จะต้องหาพลังงานทดแทนเพิ่มข้ึน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน
ทดแทนท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ ค่าพลังงานเฉลี่ยต่อวันคือ 18.2 MJ/m2-day โดยในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า ผลิตความร้อนในรูปแบบอากาศร้อน และผลิตน้ําร้อน โดยปกติก็จะเป็นระบบ
ท่ีแยกกันคือผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบผลิตความร้อนที่ผลิตท้ังอากาศร้อนและ
น้ําร้อน ซ่ึงทั้งสองระบบต้องมีตัวรับรังสีดวงอาทิตย์ (Solar Collector) ในแนวคิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันของแผง
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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รายงานสืบเนื่องจาก
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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รับรังสีแบบแผ่นเรียบ (Flat plate collector) ซ่ึงแผงรับรังสีเมื่อได้รับพลังงานมันจะถ่ายโอนพลังงานออกมา 
ในรูปแบบของการนํา การพา การแผ่รังสีความร้อน ให้กับน้ําและอากาศ โดยในระบบน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ใช้หลักการทางธรรมชาติท่ีเรียกว่า “Thermo syphon” คือ น้ําร้อนจะลอยขึ้นในขณะที่น้ําเย็นจะไหลลง น้ําเย็นใน
ส่วนล่างของถังเก็บน้ําจะไหลลงสู่ส่วนล่างของแผงรับแสงอาทิตย์ (Solar Collector) เม่ือพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตกกระทบกับแผง ตัวแผงก็จะสะสมพลังงานในรูปของพลังงานความร้อน และเมื่อน้ําเย็นไหลเข้าสู่แผงจากด้านล่าง
จึงได้รับถ่ายทอดพลังงานความร้อนจากแผงและสะสมจนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกลายเป็นน้ําร้อน แล้วลอยตัวข้ึนไปตาม 
ท่อเข้าสู่ส่วนบนของถังเก็บน้ําร้อน  

ดังนั้นจากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างระบบผลิตนํ้าร้อน และอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับระบบอบแห้งในเงื่อนไขการแบบ
ไหลเวียนอากาศแบบบังคับ 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบอบแห้งท่ีมีการไหลเวียน
อากาศแบบบังคับ 
 
วิธีดําเนินการงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 

ในการศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตนํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับระบบอบแห้งพลังงาน 
แสงอาทิตย์ท่ีมีการไหลเวียนอากาศแบบบังคับ มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินค่าประสิทธิภาพของระบบ คือ
ปริมาณดังต่อไปนี้ 
 
1. ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 เป็นรูปแสดงคา่ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ท่ีทําการเก็บข้อมูล
ในช่วงเวลา 09:00 – 15:00 น. 
 

1.ออกแบบและสร้างเครื่องผลิตน้ําอุ่นพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบผสมผสานกับระบบอบแห้ง 

2.เก็บข้อมูล อุณหภูมิท่ีแผงน้ําร้อน (T1), 
อุณหภูมิใต้ถัง (T2), อุณหภูมิในถังน้ําอุ่น (T3), 
อุณหภูมิอากาศ (Ta), ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ 
อัตราการไหลของน้ําในระบบ และความเร็วลม 

3.รวบรวมข้อมูลและประเมินค่าพลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ในส่วนของพลังงานขาเข้า พลังงานขาออก 
ประสิทธิภาพแผงรับรังสี ประสิทธิภาพของถังน้ําร้อน ประสิทธิภาพของระบบ และสรุปผล 
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แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
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กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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รูปท่ี 2 ค่าคว
ความเข้มรังสีเฉ

สดงดังรูปที่ 3 ซึ

สดงความสัมพัน

Ta คือ อุณ
T1 คือ อุณ
T2 คือ อุณ
T3 คือ อุณ

รูปท่ี 3 พบว่าค่
0-15:00น. เท่า
ณหภูมิท่ีแผงรับ
ในช่วงเวลา 13:
ณหภูมิใต้ถังน้ําร้
น. เท่ากับ 47°C 
ณหภูมิในถังน้ําร
น. เท่ากับ 51.42
ะเห็นได้ว่าอุณห
ากแผงรับรังสีสะ

ามเข้มรังสีเฉลี่ย
ฉลี่ยรายชั่วโมงน้

ซ่ึงแสดงค่าของอุ

ธ์ระหว่างอุณหภ

ณหภูมิของอากา
ณหภูมิท่ีแผงรับรั
ณหภูมิใต้ถังน้ําร้
ณหภูมิในถังน้ําร้
ค่าอุณหภูมิอากา
กับ 36.92°C  

บรังสีดวงอาทิตย
00-14:00น. เท
ร้อนเฉลี่ยมีค่าเท

ร้อนเฉลี่ยมีค่าเท
2°C 
หภูมิเฉลี่ยท่ีแผงร
ะสมพลังงานจาก

ยรายชั่วโมงมาก
นอ้ยที่สุดในช่วงเ

อุณหภูมิเฉลี่ย ณ

 
ภูมิ (T1 T2 T3 แ

าศเฉลี่ย (°C) 
รังสีดวงอาทิตย์
้อนเฉลี่ย (°C)

ร้อนเฉลี่ย (°C) 
าศเฉลี่ยมีค่าเท่า

ย์เฉลี่ยมีค่าเท่าก
ท่ากับ 49.32°C
ท่ากับ 44.99°C 

ท่ากับ 46.66°

รับรังสีดวงอาทิ
กแสงอาทิตย์ 

ช่วงเวลา
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า
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หน่งต่างๆ กับเว
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และมีค่าอุณหภู

ภูมิใต้ถังน้ําร้อน
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0น. มีค่าเท่ากั
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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3.การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 4 แผนภาพแสดงระบบ 

 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (John A. Duffie and William A. Beckman) มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องดังนี้ รังสีดวงอาทิตย์
ตกกระทบแผงรับรังสี คือพลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาท่ีแผงได้รับ ( inP ) เป็นไปตามสมการที่ (1) 

GAPin =       (1) 
 

โดยท่ี  G  คือ รังสีดวงอาทิตย์ท่ีตกกระทบแผงรับรังสี  (W/m2)   
            A  คือ พ้ืนที่ของแผงรับรังสี   
 
 
 
พลังงานที่น้ําได้รบัต่อหนึ่งหน่วยเวลา ( outP ) หาได้จากสมการ (2) 
 

)( 21 TTcVPout −= &ρ      (2)    
 

โดยท่ี   ρ  คือ ความหนาแน่นของของเหลว = 994 kg/m3   
V&  คือ อัตราการไหลของของเหลว = 6.50 x 10-5 m3/s 
c  คือ ค่าความจุความร้อนจําเพาะของของเหลว= 4.187 kJ/g - K  

1T  คือ อุณหภูมิท่ีแผงรับรังสี (°C) 
2T  คือ อุณหภูมิใต้ถัง (°C) 

 
ประสิทธิภาพของแผงรับรังสี ( cη ) หาได้จากสมการ (3) 
 

in

out
c P

P
=η      (3) 

 
โดยค่าคงที่ของปริมาณท่ีเกี่ยวข้องแสดงในตารางที่ 1 
 

 

ระบบอบแห้ง Tank 

Pump 

T1 

T2 

T3 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
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  ตารางที่ 1 ค่

 
จากก

ช่วงเวลา (พลัง
ออกเฉลี่ยจากท
ผลกับประสิทธิ
ดังท่ี McAdam
ร้อนซึ่งรวมถึงก

 

จากสมการแสด
 

4. ความ
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รังสีมีค่าปา
ร้อนให้กับ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
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ประสิทธิภาพของระบบสามารถคํานวณได้ตามสมการ (6) (ACRE. Renewable Energy Ltd.) 
    Tcs ηηη =                            (6) 
 
   cη  คือ ประสิทธิภาพของแผงรับรังสี 
  Tη  คือ ประสิทธิภาพของของถังเก็บน้ําร้อน 
  Sη  คือ ประสิทธิภาพรวมทั้งระบบ 
 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงค่าประสิทธิภาพของระบบที่มีการไหลเวียนของอากาศแบบบังคับ 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพของแผงรับรังสีมีค่าน้อย มีการสูญเสียพลังงานความร้อนให้กับตู้อบแห้ง

ไปบางส่วน แต่การสูญเสียพลังงานจากลมมีน้อย ความเร็วลมเฉลี่ย 4.18 m/s นอกจากน้ีตัวแผงยังมีฝาครอบอีก 1 
ชั้น สําหรับให้เกิดอากาศร้อนไหลเข้าสู่ระบบอบแห้ง ก็เป็นส่วนหนึ่งของการลดการสูญเสียความร้อน เนื่องจากรังสี
ความร้อนจะสะท้อนผิวด้านในของฝาครอบกลับมาท่ีแผงรับรังสี แต่เนื่องจากในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 เป็น
ช่วงเวลาของอิทธิพลของลมมรสุมทําให้ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ค่อนข้างต่ําอันเนื่องมาจากเมฆฝน ทําให้อุณหภูมิใน
ถังน้ําไม่สูงมากนัก โดยค่าเฉลี่ยของ T1, T2 T3  สูงสุดอยู่ท่ี 49.32°C, 47°C และ 51.42°C ประสิทธิภาพในการ
แลกเปลี่ยนความร้อนในถังค่อนข้างต่ํา จึงทําให้ค่าประสิทธิภาพทั้งหมดของระบบต่ําไปด้วย 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ําอุ่นพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบผสมผสานกับระบบอบแห้งที่มีการไหลเวียนอากาศแบบบังคับ ซ่ึงได้ทําการทดลองในช่วงเดือน 
มิถุนายน 2560 ในช่วงเวลา 09:00 – 15:00 น. โดยปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาประสิทธิภาพของระบบ คือ 
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 458.06 W/m2 และอุณหภูมิเฉลี่ยท่ีแผงรับรังสี ใต้ถัง ในถังน้ํา และ
อุณหภูมิอากาศอยู่ท่ี 47.20°C  44.99°C 46.66°C และ 36.27°C ตามลําดับ และค่าประสิทธิภาพของทั้งระบบใน
ภาพรวมเท่ากับ 0.1199 ทําให้เกิดการสูญเสียพลังงานในระบบน้อย  เนื่องจากลมจากพัดลมช่วยลดการสูญเสีย
พลังงานความร้อน และตัวแผงจะมีฝาครอบที่ช่วยลดการสูญเสียความร้อนจากลม ซ่ึงในการทดลองนี้มีลมน้อย จึง
สูญเสียพลังงานความร้อนได้น้อยและเป็นไปตามสมการการสูญเสียพลังงานความร้อน ส่งผลทําให้ค่าประสิทธิภาพ
ลดลง 
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ประสิทธิภาพของแผงรับ
รังสี ( cη ) 

ประสิทธิภาพของของถังเก็บน้ําอุ่น 
( Tη ) 

ประสิทธิภาพรวมทั้งระบบ 
( Sη ) 

0.6367 0.1883 0.1199 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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การใช้ใบกระถินป่นแห้งทดแทนโปรตีนจากรําละเอียดในปลาตะเพียนขาว 
Use of Ground Dried Lead Tree Leaveto Replace Rice Bran in Diets for 

Silver Barb; Barbonymusgonionotus 
ขวัญฤทัย  อรรถวิล, เจนจิรา  ชุมสิริ, สราวุธ แสงสว่างโชติ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาการใช้ใบกระถินป่นแห้งทดแทนโปรตีนจากรําละเอียดในอาหารเลี้ยงปลาตะเพียนขาวอายุ 30 วันโดยใช้

อาหารทดลอง 5 สูตร ซ่ึงมีการใช้กระถินป่นแห้งปริมาณแตกต่างกัน คือ 0 (Control), 10, 20, 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์แต่ละ
ชุดการทดลองมี 3 ซํ้า โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยให้อาหารปลาตะเพียนขาว 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว     
ทําการทดลอง 45 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า การใช้ใบกระถินป่นแห้งทดแทนโปรตีนจากรําละเอียดในปลาตะเพียนขาว 
มีผลต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะกลุ่มปลาตะเพียนขาวที่ได้รับอาหารในชุดการทดลองที่ใช้ใบกระถินป่นแห้งทดแทนรํา
ละเอียดในระดับ 30% มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด ส่งผลให้นํ้าหนักเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)  
คําสาํคัญ: ใบกระถิน, รําละเอียด, ปลาตะเพียน 

Abstract 
 

 The experiment on replacement of rice bran protein with ground dried lead tree leaves meal 
protein in diet for 30 days old Barbonymusgonionotusat level of 0, 10, 20, 30 and 40 percent. The 
experiment was conducted following Completely Randomized Design (CRD) with 5 treatments in each 
treatment consisted of 3 replicates. The fish were fed with 10 percentage of body weight for 45 days. 
Replacement with ground dried lead tree leaves meal protein in diet showed significantly differences 
(p≤0.05) on growth rate. At the level of 30 percent of ground dried lead tree leaves meal protein showed 
the highest growth rate.  
Keywords: lead tree leaves, rice bran, Barbonymusgonionotus 
 
บทนํา 

ปลาตะเพียนขาวเป็นปลาน้ําจืดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยนิยมบริโภคโดยสามารถนํามา
ประกอบอาหารได้ในหลายรูปแบบเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยท่ัวไปการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว
สามารถเลี้ยงได้หลายลักษณะเช่นการเลี้ยงในบ่อดินการเลี้ยงในนาข้าวการเลี้ยงในกระชังและการเลี้ยงในบ่อคอนกรีตเป็นต้น
จัดเป็นปลาที่กินอาหารง่ายเนื่องจากเป็นปลากินพืช (Herbivorous fish) แต่ในการเลี้ยงในระบบกึ่งพัฒนา (Semi-intensive 
system) และการเลี้ยงแบบพัฒนา (Intensive system) จะนิยมใช้อาหารสําเร็จรูป (Complete feed) ในการเลี้ยงเนื่องจาก
มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนสะดวกในการใช้และเก็บรักษาสามารถหาซื้อได้ง่ายแต่อาหารสําเร็จรูปมีราคาค่อนข้าง
แพงและในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําค่าใช้จ่ายด้านอาหารจัดเป็นต้นทุนหลักโดยมีสัดส่วนประมาณ 50-80 เปอร์เซ็นต์ (เวียง, 
2543) ดังนั้นจึงทําให้มีผู้สนใจมาศึกษาหาวัตถุดิบในท้องถิ่นที่สามารถหาได้ง่ายและราคาถูกมาใช้ทดแทนในสูตรอาหาร
สําเร็จรูปเพื่อเป็นการลดต้นทุนเช่นการใช้เปลือกทุเรียนเปลือกกล้วยไข่และมันสําปะหลังทดแทนปลายข้าวการใช้กากมะพร้าว
และใบกระถินเป็นอาหารเสริมโปรตีนเป็นต้น 
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

478

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาตะเพียนขาว ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป

ผสมกากถ่ัวเหลืองและใบกระถินป่น 
2. เพ่ือให้ทราบสัดส่วนที่เหมาะสมของกากถั่วเหลืองและใบกระถินป่นในส่วนผสมของอาหารเลี้ยงปลาตะเพียนขาว 

 
วิธีการดําเนนิงานวิจัย 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Complete Randomize Design, CRD) โดยแบ่งออกเป็น 5 ชุดการทดลอง    
ตามปริมาณใบกระถินป่นแห้งที่ใช้ทดแทนรําละเอียดท่ีผสมในสูตรอาหารเลี้ยงปลาตะเพียนขาวใช้ใบกระถินป่นแห้งทดแทนรํา
ละเอียด 0 (Control), 10, 20, 30 และ 40 % แต่ละชุดการทดลองมี3 ซํ้าทําการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวที่มีอายุประมาณ              
30 วันในตู้กระจกที่ขนาด 46 x 137 x 53 เซนติเมตร ความหนาแน่น 20 ตัว/ตู้ ให้อากาศตลอดเวลาในระหว่างการทดลอง 

อาหารที่ใช้ในการทดลองเป็นอาหารที่เตรียมข้ึนเองโดยดัดแปลงจากสูตรอาหารเลี้ยงปลาตะเพียนขาวของกรม
ประมง มีโปรตีนประมาณ 26 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วยวัตถุดิบคือปลาป่นกากถั่วเหลืองปลายข้าวรําละเอียดสารเหนียววิตามิน
แร่ธาตุรวม และใบกระถินป่นให้อาหาร 10 % ของน้ําหนักตัว วันละ 2 คร้ัง  
ชั่งน้ําหนักวัดความยาวปลาทุก 15 วัน มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยตลอดการทดลอง 
 
ผลการทดลอง 

จากการศึกษาการใช้ใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียดในสูตรอาหารเลี้ยงปลาตะเพียนขาวโดยเปรียบเทียบ
สัดส่วนที่แตกต่างกัน 5 ระดับคือ 0, 10, 20, 30 และ 40 เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา 45 วันโดยปลาตะเพียนขาวที่นํามาทดลอง
มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 3.363±0.82 กรัมและความยาวเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 6.333±0.33 เซนติเมตรปรากฏผลการทดลองดังนี ้

 
 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 
 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (กรัมต่อตัวต่อวัน) ของปลาตะเพียนขาวท่ีเลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่มีการใช้ใบกระถินป่น
แห้งทดแทนรําละเอียดที่ระดับ 0 (0 : 100), 10 (10 : 90), 20 (20 : 80), 30 (30 : 70) และ 40 (40 : 60) เปอร์เซ็นต์มีค่า
เท่ากับ 0.260±0.027, 0.242±0.349, 0.219±0.023, 0.286±0.016 และ 0.263±0.033กรัมต่อตัวต่อวันตามลําดับโดยปลา
ตะเพียนขาวที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียดท่ีระดับ30เปอร์เซ็นต์มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยดี
ท่ีสุดรองลงมาได้แก่ปลาตะเพียนขาวท่ีเลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียดท่ีระดับ40, 0 และ10
เปอร์เซ็นต์ตามลําดับส่วนปลาตะเพียนขาวท่ีเลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียดท่ีระดับ 20 
เปอร์เซ็นต์มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเมื่อนําอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหาร
ท่ีมีการใช้ใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียดท่ีระดับแตกต่างกันดังกล่าวไปวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญ (P>0.05) (ภาพที่ 1)  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................
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ภาพที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (กรัม/ตัว/วัน) ของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด้วยใบกระถินป่นแห้งทดแทนรายละเอียด 
 
น้ําหนักเพ่ิมเฉล่ีย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 
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เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
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การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
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ความยาวเพิ่มเฉลี่ย 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

481

 
 อัตราการรอดตาย 
 อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) ของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด้วยใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียดท่ีระดับแตกต่าง
กัน 5 ระดับ เป็นระยะเวลา 45 วัน ผลการทดลองพบว่าปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด้วยใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียดท่ี
ระดับมีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
 คุณภาพน้ําตลอดการทดลอง 
 จากการทดลองระยะเวลา 45 วันได้ทําการเก็บข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ข้อมูลท่ีได้ คือ อุณหภูมิน้ําช่วง 27-29 
องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ในช่วง 7.5-8.7 ปริมาณแอมโมเนีย (NH3-N) อยู่ในช่วง 0.5-0.25 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และปริมาณไนไตรท์ (NO2--N) อยู่ในช่วง 0.1 สําหรับปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen, DO) ไม่ได้ทํา
การวัดเนื่องจากมีการให้อากาศจากเครื่องเป่าอากาศ (Blower) ผ่านหัวทรายตลอดเวลาการทดลองค่าคุณภาพน้ําท่ีวัดได้
เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการทดลองการใช้ใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียดในสูตรอาหารเลี้ยงปลาตะเพียนขาวที่แตกต่างกัน 5 
ระดับเป็นระยะเวลา 45 วัน โดยปลาตะเพียนขาวที่ใช้ในการทดลองมีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 3.363±0.816 กรัมและความ
ยาวเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 6.333±0.329 เซนติเมตร พบว่า ปลาตะเพียนขาวมีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยความยาว
เพ่ิมเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยและอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) เฉลี่ยอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) โดยการทดแทนที่ระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลการทดลองดีท่ีสุดเกือบทุกด้านโดยในธรรมชาติปลาตะเพียนขาวเป็น
ปลากินพืชซ่ึงจะย่อยอาหารในลําไส้จึงมีส่วนของลําไส้ยาวมากที่สุด (วีรพงศ์, 2536) จึงทําให้ปลาตะเพียนขาวสามารถกิน
อาหารที่มีการผสมใบกระถินป่นแห้งทดแทนรําละเอียดได้ดี ใบกระถินป่นแห้งมีคุณค่าทางโปรตีน 22.19 เปอร์เซ็นต์         
เม่ือเปรียบเทียบกับรําละเอียด ท่ีมีคุณค่าทางโปรตีนเพียง 13.07 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองเลี้ยงปลาตะเพียนขาวด้วยอาหาร
ท้ัง 5 ชุดการทดลอง พบว่ามีอัตราการรอดตายของปลาตะเพียนขาวในระหว่างการทดลอง 100 เปอร์เซ็นต์ 
 นอกจากนี้เรื่องต้นทุนค่าอาหารในแต่ละสูตรพบว่าการใช้ใบกระถินป่นแห้งมาเป็นวัตถุดิบทดแทนรําละเอียดท่ีเลี้ยง
ปลาตะเพียนขาวสามารถลดต้นทุนในการผลิตอาหารได้เป็นอย่างดีเพราะใบกระถินสามารถพบและหาได้ท่ัวไปตามท้องถิ่นใกล้
บ้าน 
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนาํโรค 
A Development of Cartoon Animation on  

“Aedes: The carrier of Dengue fever” 
กมลมาศ วงษ์ใหญ่ , กัญชกาจ อบอุ่น   

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค 2) ประเมินคุณภาพ

การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค และ 3) ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลาย
พาหะนําโรค กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน และผู้ใช้งานจํานวน 22 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ           
1) การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค 2) แบบประเมินคุณภาพ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้    
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค ท่ีพัฒนาข้ึนเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ มี
ความยาว 12-13 นาที เนื้อหาในการ์ตูนแอนิเมชันนี้มีหลายหัวข้อ ได้แก่ ยุงลาย โรคไข้เลือดออก และการกําจัดยุงลาย 
โดยการ์ตนูเรื่องนี้สามารถใช้เป็นสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการป้องกันได้ 2) ผลการประเมินคุณภาพ
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค จากผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง 
ยุงลายพาหะนําโรค อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 
คําสําคัญ : แอนิเมชัน, การ์ตูน, ยุงลาย, ไข้เลือดออก  

 
Abstract 

 
The objectives of this research were: 1) to develop cartoon animation on “Aedes: The carrier 

of Dengue fever”, 2) to assess quality of cartoon animation on “Aedes: The carrier of Dengue fever”, 
and 3). to evaluate the usage of satisfaction of cartoon animation on “Aedes: The carrier of Dengue 
fever”. The participants were: 1) 5 experts, and 2) 22 users. The instruments of the research were: 1) 
cartoon animation on “Aedes: The carrier of Dengue fever”, 2) the quality assessment form and 3) 
the satisfaction questionnaire. Statistical mean and standard deviation were used for data analysis. 

The results of the research were as follow: 1) Cartoon animation on “Aedes: The carrier of 
Dengue fever” was 2D Animation. This animation has a length of 12-13 minutes. The content in this 
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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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PROCEEDINGS 
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บทนํา 
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) โดยมียุงลายเป็นตัวนําโรค ในแต่ละปี

มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากทุกภาคของประเทศไทยเป็นจํานวนมาก โรคนี้เกิดได้ตลอดทั้งปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ
เป็นเด็กช่วงอายุ 5-24 ปี  เด็กเล็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ก็สามารถป่วยเป็นไข้เลือดออกได้ ยุงลายที่เป็นตัวนําโรค
ไข้เลือดออกเป็นยุงที่กัดในเวลากลางวัน หลังจากถูกยุงที่มีเชื้อกัดจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 5-8 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมี
อาการคือ มีไข้สูงประมาณ 2-7 วัน และมีอาการจุดเลือดออกใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ (สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2558) 

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พยากรณ์โรคท่ีต้องจับตามองและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2560 มี 
4 โรคที่สําคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคเมลิออยโดสิส และจากสถานการณ์
ของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่ามีจํานวนผู้ป่วยมีจํานวนมากกว่าในอดีตแต่มีอัตราป่วยตายลดลง 
เนื่องจากเทคโนโลยีการรักษาท่ีดีขึ้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 5-24 ปี โดยมีแนวโน้มผู้ใหญ่ป่วยมากข้ึนกว่าในอดีต 
การใช้วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบองค์รวม กล่าวคือ ประเทศ
ยังคงต้องเร่งรัดมาตรการควบคุมกําจัดลูกน้ํายุงลายและยุงตัวแก่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถป้องกันประชาชนจาก
การป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกได้อย่างแท้จริง (กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค, 2560)  

ปัจจุบันมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในแผ่นพับ โปสเตอร์ หรือเว็บไซต์ และถ้าต้องการให้
ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็ก การพัฒนาสื่อแอนิเมชันหรือการ์ตูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ผู้จัดทําจึงได้จัดทําการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค สําหรับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
โรคไข้เลือดออก ยุงลายและการกําจัดยุงลาย โดยสามารถนําการ์ตูนไปใช้เป็นสื่อประกอบการสอนในโรงเรียนสําหรับเด็ก 
หรือใช้เป็นสื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปในโรงพยาบาลในชุมชน เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ลดจํานวนผู้ป่วย
และการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค  
2. เพื่อประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค  
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. กลุ่มเป้าหมาย คือผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน และผู้ใช้งานจํานวน 22 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค แบบประเมินคุณภาพ และแบบ

ประเมินความพึงพอใจ 
3. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 

3.1 ขั้นตอนการเตรียมการผลิต ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยุงลาย โรคไข้เลือดออก และการกําจัด
ยุงลาย และศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ จากนั้นวิเคราะห์และออกแบบการ์ตูน โดยเขียน 
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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

485

 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 ตัวละครในการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค 
 

4. การประเมินคุณภาพและการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะ    
นําโรค ผู้วิจัยได้ศึกษาและสร้างแบบประเมิน โดยแบบประเมินคุณภาพ แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือด้านเนื้อหา             
ด้านภาพและเสียง และด้านเทคนิค แบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert) ดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดับมาก 
3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับน้อย 
1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนําแบบประเมินคุณภาพให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลหลังจากชมการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค จากนั้นแก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญแนะนํา ส่วนแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยให้
ผู้ใช้งานนําการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค ไปใช้และประเมินความพึงพอใจ  

6. การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว นําข้อมูลมาประมวลผล โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงการแปลความหมายเพื่อจัดระดับเป็นดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 
 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค มีผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้  

ผลการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค เป็นการ์ตูน 2 มิติท่ีมีความยาว 12-13 นาที เนื้อหา
ของการ์ตูนแอนิเมชันเกี่ยวกับยุงลาย โรคไข้เลือดออก และการกําจัดยุงลาย  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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รูปท่ี 2 ตัวอย่างจากการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค

ผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค จากผู้เชี่ยวชาญ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค 
 

รายการประเมิน S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ด้านเนื้อหา    

1.1 ความเหมาะสมของเนื้อหา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
1.2 ความถูกต้องของเนื้อหา 4.40 0.55 มากท่ีสุด 
1.3 การจัดลําดับเนื้อหา 4.40 0.55 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.60 0.37 มากที่สุด 
2. ด้านภาพและเสียง    
 2.1 การออกแบบตัวละคร 4.20 0.45 มาก 

2.2 การออกแบบฉาก 4.00 0.71 มาก 
2.3 เสียงประกอบ 3.80 0.84 มาก 

เฉลี่ยด้านภาพและเสียง 4.00 0.66 มาก 
3. ด้านเทคนิค    
 3.1 การเคลื่อนไหวของตัวละคร 3.80 0.84 มาก 
 3.2 ความเหมาะสมของแสงและสี 4.20 0.84 มาก 
 3.3 การตัดต่อ 4.00 1.00 มาก 
 3.4 การ์ตูนเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
เฉลี่ยด้านเทคนิค 4.15 0.81 มาก 
ค่าเฉล่ีย 4.25 0.61 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 1 คุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด ( =4.25, 
S.D.=0.61) และในด้านเนื้อหา มีระดับคุณภาพมากที่สุด ( =4.60, S.D.=0.37) ด้านภาพและเสียง มีระดับคุณภาพมาก
( =4.00, S.D.=0.66) และด้านเทคนิค มีระดับคุณภาพมาก ( =4.15, S.D.=0.81)   

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้ 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค 
 

รายการประเมิน S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูน 3.50 0.67 มาก 
2. การออกแบบฉาก 3.59 0.59 มาก 
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 มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.71 0.74 มาก 

 

จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ( =3.71, S.D.=0.74)   

สรุปและอภิปรายผล 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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1. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค 
 การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค มีเนื้อหาเกี่ยวกับยุงลาย โรคไข้เลือดออก และการกําจัดยุงลาย
เป็นการ์ตูนที่สามารถใช้เป็นสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการป้องกัน โดยสามารถนําการ์ตูนไปใช้เป็น
สื่อประกอบการสอนในโรงเรียนสําหรับเด็ก หรือใช้เป็นสื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปในโรงพยาบาลในชุมชน          

2. คุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค 
 การประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค มีการประเมิน 3 ด้าน คือด้านเนื้อหา  
ด้านภาพและเสียง และด้านเทคนิค ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ผลการประเมินคุณภาพของการ์ตูน
แอนิเมชันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 สรุปได้ว่าการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลาย
พาหะนําโรค มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจในการใช้งานการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค 
 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.71 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก 
จากผลการวิจัยพบว่า สอดคล้องกับผลงานของภาสกร ปาละกูล และสุภัทรา สุวรรณหงส์ (2560) ซ่ึงได้ทําการ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อเคลื่อนไหว 3 มิติ เพื่อการสาธารณสุข เรื่อง โรคไข้เลือดออก บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 7 ผลการวิจัยน้ีพบว่าผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อ           
มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาเทคนิคในการสร้างการเคลื่อนไหวของตัวละครเพื่อให้การ์ตูนสมจริง  
2. การประเมินคุณภาพอาจมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้นําการ์ตูนแอนิเมชันไปใช้งาน เช่น ครูผู้สอน ผู้ปกครอง

พยาบาล เป็นต้น 
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รูปท่ี 2 ตัวอย่างจากการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค

ผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค จากผู้เชี่ยวชาญ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค 
 

รายการประเมิน S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ด้านเนื้อหา    

1.1 ความเหมาะสมของเนื้อหา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
1.2 ความถูกต้องของเนื้อหา 4.40 0.55 มากท่ีสุด 
1.3 การจัดลําดับเนื้อหา 4.40 0.55 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.60 0.37 มากที่สุด 
2. ด้านภาพและเสียง    
 2.1 การออกแบบตัวละคร 4.20 0.45 มาก 

2.2 การออกแบบฉาก 4.00 0.71 มาก 
2.3 เสียงประกอบ 3.80 0.84 มาก 

เฉลี่ยด้านภาพและเสียง 4.00 0.66 มาก 
3. ด้านเทคนิค    
 3.1 การเคลื่อนไหวของตัวละคร 3.80 0.84 มาก 
 3.2 ความเหมาะสมของแสงและสี 4.20 0.84 มาก 
 3.3 การตัดต่อ 4.00 1.00 มาก 
 3.4 การ์ตูนเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
เฉลี่ยด้านเทคนิค 4.15 0.81 มาก 
ค่าเฉล่ีย 4.25 0.61 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 1 คุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด ( =4.25, 
S.D.=0.61) และในด้านเนื้อหา มีระดับคุณภาพมากที่สุด ( =4.60, S.D.=0.37) ด้านภาพและเสียง มีระดับคุณภาพมาก
( =4.00, S.D.=0.66) และด้านเทคนิค มีระดับคุณภาพมาก ( =4.15, S.D.=0.81)   

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้ 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค 
 

รายการประเมิน S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูน 3.50 0.67 มาก 
2. การออกแบบฉาก 3.59 0.59 มาก 
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 มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.71 0.74 มาก 

 

จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ยุงลายพาหะนําโรค ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ( =3.71, S.D.=0.74)   

สรุปและอภิปรายผล 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน 
The development of Cartoon Animation “Diligent” 

เกตน์สิริ  แพงเพชร, มัชฌกานต์  เผ่าสวัสด์ิ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
บทคัดย่อ  

 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน  และ 2) ประเมินประสิทธิภาพ
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ใน          
การวิจัย คือ 1) การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS7, 
Adobe Photoshop CS7 และ OcenAudio เป็นสื่อให้ความรู้แก่เด็กระดับประถมศึกษา เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน           
8 ประการ ด้านความขยัน 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน จากผู้เชี่ยวชาญ             
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 
คําสําคัญ : แอนิเมชัน, การ์ตูน, ความขยัน 
 

Abstract 
This research purposes were 1) to develop the cartoon animation “diligent”, and 2) to 

evaluate the efficiency of the cartoon animation “diligent”. Five experts were selected as the sample 
in this study. The research tools could be divided into two set, which are cartoon animation 
“diligent” and the efficiency evaluation form.  The statistic for data analysis were mean and standard 
deviation. 

The research results found that, 1)Cartoon animation “diligent” was developed by using 
Adobe Flash CS7, Adobe Photoshop CS7andOcenAudio programs. It was media for the student in the 
primary school. In addition, it was a part of eight morals2)The efficiency of cartoon animation 
“diligent” that evaluated by the experts was very good ( x  = 4.42, S.D. = 0.62) 
Keywords : Animation, Cartoon, Diligent 
 
บทนํา 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรู้สร้างความตระหนักสํานึก
ในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตยพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน
ของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาเพื่อ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข (วิชัย ตันศิริ, 2549) โดยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการได้แก่ ขยัน 
ประหยัด ซ่ือสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมี
สุข ด้วยการใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ (นิภา กู้พงษ์ศักดิ์, 2559) ความขยันเป็นคุณธรรมแรก        
ท่ีคํานึงถึง โดยมีความสําคัญดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานเพื่อ
เชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจําปี 2530 ความว่า “เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว   ยังต้องหัดทําการงาน 
และทําความดีด้วย เพราะการทํางานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยัน อดทน พ่ึงตนเองได้ และการทําดีนั้นจะช่วย
ให้มีความสุข ความเจริญ ท้ังป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกตํ่า “  โดยขยัน หมายถึง ความต้ังใจเพียรพยายามทําหน้าท่ีการงาน
อย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ อดทน ไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค นอกจากนี้ในการสอนเยาวชนนั้น ความขยันเพียงอย่างเดียว
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ไม่เพียงพอ แต่ความขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสําเร็จตามความมุ่งหมายด้วยนั่นเอง (ภัทริยา     
งามมุข, 2553) 

การใช้การ์ตูนในการปลูกฝังคุณธรรม เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีในปัจจุบัน เนื่องจากวัยเด็กน้ีเป็นวัยท่ีชอบฟัง ชอบดู 
และมีจินตนาการกว้างไกล  การปลูกฝังในสิ่งที่เราต้องการสอนลงไปในการ์ตูนจะช่วยให้สามารถเข้าถึงเด็กและดึงดูด
ความสนใจได้นาน สามารถที่จะสอดแทรกและแฝงคติ ข้อคิด คุณธรรมจริยธรรมให้ซึมซาบเข้าไปในจิตใต้สํานึกของเด็กได้
โดยไม่รู้ตัว (ราชัน สมตาเตะ และปิยะศักดิ์ ถีอาสนา, 2558) คุณสมบัติของการ์ตูนแอนิเมชันที่ใช้ตัวการ์ตูนเป็นหลักใน
การเล่าเรื่องมีความน่าสนใจและดึงดูดเด็กให้ติดตามดู  จึงเหมาะสมกับการสอดแทรกหลักคุณธรรมเข้าไปในเนื้อเรื่อง 
ด้วยการใช้เหตุการณ์หรือการกระทําของตัวละครนั้นเพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่ควรกระทําโดยท่ีเด็กไม่รู้ตัวว่าถูกสอน  แต่จะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยตัวของเด็กเอง (อรพรรณ อํานวยศิลป์, 2556)ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 
เรื่อง ความขยัน สําหรับเด็ก เพื่อจะได้ปลูกฝังแนวคิดเรื่องความขยัน อันจะทําให้เด็กได้เรียนรู้  และก่อให้เกิดเป็นลักษณะ
นิสัยอันดี เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดี และประสบความสําเร็จในการทํางานและการใช้ชีวิตในอนาคตได้ และบรรลุตาม
เป้าหมายหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาด้านคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน   

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน ผู้วิจัยแบ่งวิธีดําเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนเตรียมการผลิต 
1) ศึกษาเนื้อหาและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความขยันจากเอกสารต่างๆ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2) วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวม เพื่อหากรอบแนวคิดท่ีสําคัญ เพื่อนํามาออกแบบเนื้อเรื่อง 
3) เขียนเนื้อเรื่องย่อ โดยใช้กรอบแนวคิดท่ีได้จากวิเคราะห์ โดยสอดแทรก และแฝงคติ ข้อคิด เรื่องความขยัน 
ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนการผลิต 
1) ศึกษาวิธีการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน รวมถึงเครื่องมือและโปรแกรมที่

จะใช้ในการสร้าง และการออกแบบ  
2) นําข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาออกแบบตัวละคร และออกแบบฉาก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 ตัวอย่างการออกแบบตัวละคร 

 

 
รูปท่ี 2 ตัวอย่างการออกแบบฉาก 

 
 3) ออกแบบบทดําเนินเรื่อง ตามลําดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง โดยนําตัวละครที่ออกแบบมาประกอบกับฉากท่ีได้
ออกแบบไว้  
 4) นําบทดําเนินเรื่องมาทําการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆ ใส่แสง สี และเงา พากย์เสียง และใส่เสียง
ประกอบ ให้เป็นการ์ตูนแอนิเมชัน 
 5) นําการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน ไปทดลองใช้ และปรับปรุงแกไ้ข ให้สมบูรณ์มากขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน  
 1)  สร้างเครื่องมือในการวิจัย คือแบบประเมินประสิทธิภาพ โดยได้ประยุกต์จากแบบประเมินคุณภาพการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง น้องมะลิผู้พิชิตผัก (ธีระชัย สุริย์ศรี กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และมัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์, 2560) เป็นแบบ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ 
ตามแบบของลิเคริ์ท (Likert)ดังนี้ 

5  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
4หมายถึง ระดับมาก 
3หมายถึง ระดับปานกลาง 
2หมายถึง ระดับน้อย 
1หมายถึง ระดับนอ้ยที่สุด 

 2) นําแบบประเมินประสิทธิภาพ เพื่อไปสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย คือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและแอนิเมชัน จํานวน 5 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 
 3) เมื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการทางสถิติ คือค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ในการวิเคราะห์และสรุปผลว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ตามเกณฑ์ 5 ระดับของเบสท์ 
(Best, 1977; อัจจิมา ม่ันทน, 2559) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

490

รูปท่ี 1 ตัวอย่างการออกแบบตัวละคร 
 

 
รูปท่ี 2 ตัวอย่างการออกแบบฉาก 

 
 3) ออกแบบบทดําเนินเรื่อง ตามลําดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง โดยนําตัวละครที่ออกแบบมาประกอบกับฉากท่ีได้
ออกแบบไว้  
 4) นําบทดําเนินเรื่องมาทําการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆ ใส่แสง สี และเงา พากย์เสียง และใส่เสียง
ประกอบ ให้เป็นการ์ตูนแอนิเมชัน 
 5) นําการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน ไปทดลองใช้ และปรับปรุงแกไ้ข ให้สมบูรณ์มากขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน  
 1)  สร้างเครื่องมือในการวิจัย คือแบบประเมินประสิทธิภาพ โดยได้ประยุกต์จากแบบประเมินคุณภาพการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง น้องมะลิผู้พิชิตผัก (ธีระชัย สุริย์ศรี กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และมัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์, 2560) เป็นแบบ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ 
ตามแบบของลิเคริ์ท (Likert)ดังนี้ 

5  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
4หมายถึง ระดับมาก 
3หมายถึง ระดับปานกลาง 
2หมายถึง ระดับน้อย 
1หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด 

 2) นําแบบประเมินประสิทธิภาพ เพื่อไปสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย คือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและแอนิเมชัน จํานวน 5 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 
 3) เมื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการทางสถิติ คือค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ในการวิเคราะห์และสรุปผลว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ตามเกณฑ์ 5 ระดับของเบสท์ 
(Best, 1977; อัจจิมา ม่ันทน, 2559) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

491

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังนี้  
 1. ผลการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน เป็นการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ มีตัวละครทั้งหมด 4 ตัวละคร 
ได้แก่ 1) แม่ผึ้งหลวง มีอุปนิสัยใจดี ขยันและอดทน  2) ผึ้งน้อย มีอุปนิสัยขยัน อดทน ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน  3) แม่เต่าทอง 
มีอุปนิสัย ใจดี รักลูกและตามใจลูก  4) เต่าทอง อุปนิสัย ขี้เกียจ ไม่มีความอดทน ไม่ขยัน และเอาแต่ใจ เรื่องราวเป็นการ
เลี้ยงดูลูกของครอบครัวผึ้งหลวง และครอบครัวเต่าทอง โดยครอบครัวผึ้งหลวง สอนให้ลูกขยันทํางานเก็บน้ําหวานจาก
เกสรดอกไม้เพื่อนํามาบ่มให้เป็นน้ําผึ้ง เป็นการเก็บตุนอาหารไว้ในยามจําเป็น และเพื่อจะได้ฝึกฝนการหากินของผึ้งน้อยใน
อนาคตได้ ซ่ึงต่างจากครอบครัวเต่าทอง ท่ีลูกเต่าทองเกียจคร้าน และเอาแต่ใจ ไม่เคยช่วยแม่เต่าทองให้การออกหา
อาหารเลย เมื่อเกิดอุปสรรคในการดําเนินชีวิตขึ้นครอบครัวเต่าทองไม่สามารถดําเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้ ส่วนครอบครัวผึ้ง
หลวงสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ได้ เพราะความขยันเป็นเกราะป้องกันให้สามารถดําเนินชีวิตในอนาคตต่อไปได้  
  

 
รูปท่ี 3 ตัวอย่างภาพจากการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน 

 
2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน ผู้วิจัยได้สรุปผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

จํานวน 5 ท่าน โดยใช้สถิติคะแนนเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สามารถสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญได้ดังตารางที่ 1 

 
รายการประเมิน x S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

1. การออกแบบตัวละคร 4.20 0.84 มาก 
2. การเคลื่อนไหวของตัวละคร 4.20 0.84 มาก 
3. การออกแบบฉาก 4.20 0.84 มาก 
4. ความเหมาะสมของเนื้อหา บทดําเนินเรื่อง 4.20 0.45 มาก 
5. ความเหมาะสมของเสียงประกอบ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
6. ความเหมาะสมของเสียงตัวละคร 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
7. สีสันของการ์ตูน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
8. ความน่าสนใจของการ์ตูน 4.40 0.55 มาก 
9. การ์ตูนเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 4.42 0.62 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  โดยในด้านการ์ตูนเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมีระดับ
ประสิทธิภาพมากที่สุด 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1.  การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องความขยัน พัฒนาข้ึนโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS7, Adobe 
Photoshop CS7 และ OcenAudio สามารถนําไปเป็นสื่อประกอบการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม ด้านความขยัน เพื่อ
จะได้ปลูกฝังแนวคิดเรื่องความขยัน อันจะทําให้เด็กได้เรียนรู้  และก่อให้เกิดเป็นลักษณะนิสัยอันดีเพื่อจะได้เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ท่ีดี และประสบความสําเร็จในการทํางานและการใช้ชีวิตในอนาคตได้ 
 2. ประสิทธิภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 โดยผลการประเมินมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก จากผลการประเมิน
พบว่าสอดคล้องกับผลงานของเจนจิรา โครตสิทธ์ุ และนฤมล อินทิรักษ์ (2558) ซ่ึงได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทง บทความวิจัยในการประชุมระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 1 
ผลการวิจยันี้พบว่าการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ควรนําการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ความขยัน ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย คือเด็กในวัยประถมศึกษา และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน  
กรณีศึกษา ร้านพีอาร์ผ้าม่าน อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

The Development of Information Systems for Curtain Price:  
A Case Study of PR Curtain Muang Ang Thong, Ang Thong  

ไพรินทร์  มีศรี , ไพรัช  อุดม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุง

คุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการ
ตัดเย็บผ้าม่าน 2) ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ  โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle : SDLC) ในการพัฒนาระบบ และใช้แผนภาพบริบท (Context Diagram) และแผนภาพแสดงการไหลของ
ข้อมูล (Dataflow Diagram) มาใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบ ระบบที่พัฒนาข้ึน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ
ผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้ใช้ระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบแบบสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ และ 3) โปรแกรม PHP และ MySQL  ผลการวิจัยพบว่า ได้ระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการตัดเย็บ
ผ้าม่าน ท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ  และความพึงพอใจในการใช้งานระบบ พบว่า               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศ, การวิจัยและพัฒนา, ประเมินราคาผ้าม่าน 

 
Abstract 

 
 This research was used the research and development methodology for improving quality 
and increasing management efficiency by using information technology. The purposes of this study 
were 1) to develop the information system for estimated curtain cost, 2) to evaluate the user 
satisfaction. System development life cycle was the method for development. Context Diagram and 
Data flow Diagram was used for system analysis and design. The information system for estimated 
cost of curtain could be divided in to two parts, which are administrator and user. The research tools 
were 1) interview form, 2) user satisfaction form, and 3) PHP Language and MySQL Program. This 
research found that the information system for estimated curtain cost had the user satisfaction 
conform to the user requirement. The overall efficiency of the system is very good (x� = 4.40, S.D. = 
0.53). 
Keywords:  information systems, research and development, estimated curtain cost 
 
บทนํา   
 ผ้าม่านคือวัสดุท่ีใช้สําหรับบังตา เพื่อวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน อาจใช้บังตาบนเวทีการแสดง ใช้บังตาสําหรับ
ห้องลองเสื้อผ้า บังตาสําหรับบ้านหรือที่พักอาศัยเพื่อความเป็นส่วนตัว ป้องกันแสงแดด กันความร้อน หรือเพื่อความ
สวยงาม การออกแบบและตัดเย็บผ้าม่าน เป็นการออกแบบและตัดเย็บผ้าม่านตามความต้องการของลูกค้า บางสถานที่มี
การใช้ผ้าม่านในการตกแต่งตามส่วนต่าง ๆ ของห้องไม่เฉพาะแค่บริเวณหน้าต่างเท่านั้น ยังรวมไปถึงบริเวณโดยรอบของ
ห้อง เช่น ห้องที่มีส่วนของผนังเป็นกระจก จะมีการตกแต่งผ้าม่านประดับเอาไว้ เพื่อช่วยเสริมบรรยากาศของห้องไม่ให้ดู
โล่งหรือเรียบจนดูน่าเบื่อมากเกินไป บางสถานที่ก็มีการประดับผ้าม่านเอาไว้ตามบานประตู โดยเฉพาะประตูท่ีมีขนาด
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ใหญ่อย่างห้องโถง เพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวห้องนั้น ๆ นอกจากนั้นการติดตั้งผ้าม่านมากกว่าหนึ่งชั้นโดยส่วนมาก
มักจะเป็นผ้าโปร่ง   
 ปัจจุบันร้านพีอาร์ผ้าม่าน ตั้งอยู่ท่ีอําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ดําเนินธุรกิจให้บริการติดต้ังผ้าม่านให้กับ
ลูกค้าท่ีเป็นที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีต้องการใช้บริการ โดยให้บริการท่ัวประเทศ ซ่ึงลูกค้าจะ
ทําการติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นผ่านทางโทรศัพท์ จากนั้นทางร้านจะส่งพนักงานไปดูสถานที่ เพื่อท่ีจะทําการประเมิน
ราคาตามสถานที่ท่ีลูกค้าต้องการ ข้อมูลงานต่าง ๆ จะการบันทึกลงในสมุดบันทึกงาน ได้แก่ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการ
คํานวณขนาดหน้าต่าง  ข้อมูลการประเมินราคาของงานตัดเย็บผ้าม่าน ข้อมูลผ้าท่ีต้องใช้ในการตัดเย็บ รางม่าน และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต้ังผ้าม่าน ซ่ึงรวมถึงข้อมูลการติดต้ัง วันที่ สถานท่ี ท่ีทางร้านจะต้องไปดําเนินการ
ติดตั้งผ้าม่านให้กับลูกค้า  บริการหลังการขายเช่น การซักผ้าม่าน หรือการแก้ไข ซ่อมแซมผ้าม่านให้อยู่ในรูปแบบท่ี
สมบูรณพ์ร้อมใช้งาน  และทางร้านพีอาร์ผ้าม่านมีพนักงานหลายคน อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนในการ
คํานวณและประเมินงาน เพราะการคํานวณงานค่อนข้างซับซ้อน บางครั้งทําให้การตัดเย็บผ้าม่านไม่ตรงกับท่ีต้องติดต้ังให้
ลูกค้าจริง ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับทางร้าน การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์และสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ   
 ดังนั้นผู้วิจัยเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาใช้เพื่อกําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาและ
เลือกวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่สุดด้วย
การศึกษาความเป็นไปได้ (อรยา ปรีชาพานิช, 2557) การวิเคราะห์ การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน กรณีศึกษา ร้านพีอาร์ผ้าม่าน เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูล
สินค้า ข้อมูลการประเมินราคา การสั่งทําข้อมูล การชําระเงินและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สามารถเรียกดูและตรวจสอบข้อมูล 
พิมพ์รายงานรายงานข้อมูลสินค้า รายงานข้อมูลการรับงาน รายงานข้อมูลการชําระเงิน และรายงานต่าง ๆ ท่ีผู้บริหาร
หรือเจ้าของกิจการสามารถนําไปใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจแบบใหม่ท้ังหมด ด้วยการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อลดต้นทุน ปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 
2554) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน กรณีศึกษา ร้านพีอาร์ผ้าม่าน 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน 

กรณีศึกษา ร้านพีอาร์ผ้าม่าน 
 
อุปกรณ์และวธิีดําเนนิการวจิัย 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน กรณีศึกษา ร้านพีอาร์ผ้าม่าน ผู้วิจัยได้
ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนําวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)               
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาจนกระทั่งการพัฒนาระบบและทดสอบระบบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล  ได้แก่แบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 

ท่ีมีต่อระบบจัดการการตัดเย็บผ้าม่าน   
3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้ภาษา 

PHP ในการพัฒนาระบบ 
ขั้นตอนของการวิจัย ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน 

กรณีศึกษา ร้าน PR ผ้าม่าน โดยนําวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ประกอบด้วย 
6 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นตอนการศึกษาสถานภาพของระบบปัจจุบัน เป็นการสํารวจสภาพปัญหาของการดําเนินงานปัจจุบัน 
รวบรวมข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาระบบ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการการทํางานทั้งหมด รวมถึงปัญหาและอุปสรรค 
ท่ีเกิดขึ้นในระบบของการประเมินราคา (อรยา ปรีชาพานิช, 2557)  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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2. ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ศึกษารายละเอียดจากกระบวนการทํางานของระบบงาน
ปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้สัญลักษณ์มาตรฐานที่พัฒนาโดย Gane and Sarson 
(1979) ผลจากการวิเคราะห์ระบบ ได้แก่ แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram)  สามารถนําไปใช้ในการออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R 
Diagram) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) นําไปใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบส่วนข้อมูลนําเข้า 
(Input Design) การออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล (Output Design) และการออกแบบหน้าจอหลักของระบบ   

 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพบริบทระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน  

กรณีศึกษา ร้านพีอาร์ ผ้าม่าน อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
 

3. ขั้นตอนการออกแบบระบบ การนําข้อมูลจากการวิเคราะห์ระบบมาออกแบบระบบงานใหม่ 
ประกอบด้วย การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบโปรแกรม การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบจอภาพ
ของระบบงาน และการออกแบบรูปแบบการค้นหาข้อมูล  

4. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ  การพัฒนาระบบเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ร่วมกับการจัดการฐานข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ  

5. ขั้นตอนการทดสอบระบบ การติดตั้งระบบเพื่อทําการทดสอบการทํางานของระบบกับข้อมูลทดสอบ 
โดยทําการทดสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งานระบบ ทดสอบการทํางานแต่ละส่วนของโปรแกรมเพื่อประเมินหาข้อผิดพลาด 
ทดสอบการแสดงผลลัพธ์ของระบบ และดําเนินการปรับปรุงแก้ไข  ผลการทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถทํางาน 
ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

6. ขั้นตอนการประเมินระบบ เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ โดยให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทําการทดลองใช้ระบบเป็นระยะเวลา 1 เดือน เครื่องมือที่ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการพัฒนาระบบ 
เป็นแบบสอบถามเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของการทํางานของระบบ (หิรัญญา เดชสา, กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และ
ไพรินทร์ มีศรี, 2560)  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  กําหนดเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพของระบบ และความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ท่ีใช้
ในการแปลความหมายข้อมูลใช้วิธีของ Likert Scale แบบจําแนกแต่ละช่วงย่อยต่างกัน แบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อการนําไปใช้งาน  ใช้วิธีการทดสอบแบบ Black-box เพื่อประเมิน
คุณภาพการทํางานของโปรแกรมให้สอดคล้องกับข้อกําหนดในการพัฒนาระบบงาน โดยประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

0

ระบบสารสนเทศเพ่ือประเมิน
ราคาการตัดเย็บผ้าม่าน

ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลงาน
ข้อมูลการชําระเงิน
ข้อมูลท่ีต้องการพิมพ์

ผลการเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลการรับงาน
ข้อมูลการชําระเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้งาน
ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลท่ีต้องการพิมพ์

ผลการเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลผู้ใช้ระบบ
ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลสินค้า
รายงานข้อมูลผู้ใช้ระบบ
รายงานข้อมูลพนักงาน
รายงานข้อมูลสินค้า 
รายงานข้อมูลการรับงาน
รายงานข้อมูลการชําระเงิน
รายงานข้อมูลการติดตั้งงาน
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

496

2 ด้าน  คือ ด้านของการใช้งาน และด้านของข้อมูลและสารสนเทศ ผลการประเมินพบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจ 
ต่อการใช้งานระบบในระดับดี 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน กรณีศึกษา ร้าน ร้านพีอาร์ผ้าม่านผ้าม่าน

โดยผลการพัฒนาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ และ 2) ส่วนของผู้ใช้งานระบบ  
1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ และกําหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ระบบ 

จัดการข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ได้แก่ ข้อมูลผ้าม่าน ข้อมูลรางม่าน ตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการรับงาน  
ข้อมูลการชําระเงิน และจัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ เช่น รายงานข้อมูลผู้ใช้ระบบ รายงานข้อมูลพนักงาน 
รายงานข้อมูลสินค้า รายงานข้อมูลการรับงาน รายงานข้อมูลการชําระเงิน 

หน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ ซ่ึงมีข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า รายงานข้อมูล แสดงข้อมูลผู้ใช้
ระบบและสถานะของการใช้ระบบ  

 

 
 

ภาพที่ 2 หน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบ 
 
หน้าจอแสดงข้อมูลผู้ใช้ระบบ ซ่ึงมีข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้ระบบ ได้แก่ รหัสผู้ใช้งาน ชื่อ-นามสกุล ชื่อผู้ใช้ 

รหัสผ่าน สถานะ และสามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้ระบบได้ โดยการคลิกปุ่มแก้ไขข้อมูล 
 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอข้อมูลผู้ใช้ระบบ 
 
หน้าจอแสดงข้อมูลสินค้าผ้าม่าน ประกอบด้วย เมนูจัดการข้อมูลสินค้า  และ เมนูจัดการข้อมูลบริษัทผู้จําหน่าย 

ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่ม แก้ไขข้อมูลสินค้า และบริษัทผู้จําหน่ายสินค้าได้  
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงข้อมูลสินค้า (ผ้า) 

 
หน้าจอการรายงานแสดงข้อมูลการรับงานตามช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบ โดยระบบจะแสดงข้อมูล วันที่

รับงาน วันที่ติดต้ัง ชื่อลูกค้า ประเภทงาน ชื่อสินค้าผ้า ชื่อสินค้าราง  
 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอการรายงานแสดงข้อมูลการรับงาน 

 
2) ส่วนของผู้ใช้งานระบบ สามารถจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการรับงาน คํานวณราคา ตรวจสอบการชําระ

เงิน และพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้ โดยในการรับงานติดตั้งผ้าม่านจะมีการรับข้อมูลการสั่งทํา แสดงข้อมูลการสั่งทําและ
แก้ไขข้อมูลการสั่งทําให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ 

 

 
ภาพที่ 6 หน้าจอจัดการข้อมูลการสั่งทํา 

 
หน้าจอข้อมูลการสั่งทํา โดยจะแสดงข้อมูลลูกค้า และ การทํางานผู้ใช้ระบบจะต้องเลือก ประเภทของงาน 

เลือกผ้า เลือกราง วันสั่งทํา วันติดต้ัง และบันทึกข้อมูล  
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 ภาพที่ 7 หน้าจอเพิ่มข้อมูลการสั่งทํา  
 

หน้าจอการคํานวณราคาผ้าม่าน โดยจะมีช่องรับข้อมูลขนาดความกว้าง ความสูง ราคาผ้า ราคาราง จํานวนชุด 
และสามารถคํานวณราคาและแสดงผลได้  

 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอเมนูคํานวณราคาผ้าม่าน 

 
หน้าจอการชําระเงิน โดยจะแสดงข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการสั่งทํา จํานวนเงินทั้งหมด เงินมัดจํา คงเหลือ และ 

ยืนยันการชําระเงิน  
 

 
ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงข้อมูลการชําระเงิน 

 
ใบเสร็จรับเงิน หลังจากลูกค้าทําการชําระเงินแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยประกอบด้วย ข้อมูลลูกค้า 

ข้อมูลสั่งทํา ขนาดงาน จํานวนเงินทั้งหมด จํานวนเงินที่ชําระแล้ว จํานวนเงินคงเหลือ เพื่อเป็นหลักฐานให้กับลูกค้า  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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ภาพที่ 10 ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน 

 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน แสดงผล
เป็นค่าเฉลี่ย (x�) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยประเมินจากผู้ใช้ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ ท้ัง 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ
ผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้ใช้ระบบ เพื่อตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สามารถทํางานได้ถูกต้องตามที่กําหนด ซ่ึงผู้วิจัยได้ทํา 
การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ ผู้ใช้ทดลองใช้งานและประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ การประเมินความ 
พึงพอใจของผู้ใช้งานแบ่งการประเมินเป็น 2 ด้าน คือด้านการใช้งาน และด้านข้อมูลและสารสนเทศ พบว่าผู้ใช้ระบบ 
มีความพึงพอใจต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี สอดคล้องกับนพนันต์ เมืองเหนือ และสิทธา คงธนจิตติ  (2559) พบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับควบคุม
กระบวนการผลิตรถยนต์มีการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมอยู่ในระดับดี และความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรม 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน 
 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
X� S.D ประสิทธิภาพ

ด้านการใช้งาน    
1.1 มีความเหมาะสมในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 4.38 0.52 มาก 
1.2 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 4.13 0.64 มาก 
1.3 ระบบช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูล 4.25 0.46 มาก 
1.4 มีการตรวจสอบสถานะในการเข้าถึงฐานข้อมูลในแต่ละส่วนของผู้ใช้งาน 4.38 0.52 มาก 
1.5 ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและมีประโยชน์ต่อการใช้งาน 4.25 0.71 มาก 
ด้านข้อมูลและสารสนเทศ    
2.1 สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว 4.25 0.46 มาก 
2.2 ข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้องและชัดเจนน่าเชื่อถือ 4.38 0.52 มาก 
2.3 ข้อมูลและสารสนเทศตรงตามความต้องการใช้งาน 4.25 0.71 มาก 
2.4 ข้อมูลและสารสนเทศมีความเป็นปัจจุบัน 4.38 0.52 มาก 
2.5 ข้อมูลและสารสนเทศสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.75 0.46 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 4.40 0.53 มาก 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
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สรุปและอภิปรายผล 
ผู้วิจัยสรุปผลการและอภิปรายผลการวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน ตามประเด็น

ดังนี้  
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาระบบ แบ่งเป็น 

2 ส่วน คือ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ และกําหนดสิทธ์ิของผู้ใช้ระบบ 
จัดการข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสินค้า ได้แก่ ข้อมูลผ้าม่าน ข้อมูลรางม่าน ตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการรับงาน  
ข้อมูลการชําระเงิน และจัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ เช่น รายงานข้อมูลผู้ใช้ระบบ รายงานข้อมูลพนักงาน 
รายงานข้อมูลสินค้า รายงานข้อมูลการรับงาน รายงานข้อมูลการชําระเงิน  2) ส่วนของผู้ใช้ระบบ สามารถจัดการข้อมูล
ลูกค้า ข้อมูลการรับงาน คํานวณราคา ตรวจสอบการชําระเงิน และพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้ โดยในการรับงานติดต้ังผ้าม่าน
จะมีการรับข้อมูลการสั่งทํา แสดงข้อมูลการสั่งทําและแก้ไขข้อมูลการสั่งทําให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ รวมทั้ง
การประเมินราคาเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณของลูกค้า ซ่ึงระบบที่ได้ทําการพัฒนานั้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้
ระบบ และสอดคล้องกับไพรินทร์ มีศรี พีรภัทร บุตรโคษา และกมลมาศ วงษ์ใหญ่ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการ
เอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจํากัด อาร์บีเอส เอ็นจิเนียริ่ง พบว่าการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการ
ข้อมูลเอกสารและจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของห้างหุ้นส่วน การค้นหา ตรวจสอบข้อมูล การคิดคํานวณตัวเลข ตลอดจน 
การออกใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลและใบกํากับภาษี 

2. การประเมินความพึงพอใจของระบบ หลังจากติดต้ังระบบและใช้งานแล้ว ผู้ใช้ระบบจะทําการประเมินผล
การใช้ระบบสารสนเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านข้อมูลและสารสนเทศ ผู้ใช้ระบบ 
มีความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก โดยข้อมูลและสารสนเทศสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินราคาการตัดเย็บผ้าม่าน ผู้วิจัยพบว่าระบบบางส่วนยังสามารถ
พัฒนาต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้ และทําให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยมีข้อเสนอแนะในการใช้งาน
ระบบให้มีประสิทธิภาพและรองรับกับหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ครอบคลุมคอมพิวเตอร์ท่ีมีความละเอียดหน้าจอที่
แตกต่างกัน ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ Tablet ต่าง ๆ ท่ีมีมาตรฐานขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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รายงานสืบเนื่องจาก
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วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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การพัฒนาปฏิกรณ์ฟิล์มตรึงซีเควนซิ่งแบตซ์สําหรับกําจัดไนโตรเจนในน้ําเสียสังเคราะห์ 
โดยจุลนิทรีย์ออโตโทรป 

Development of Sequencing Batch Biofilm Reactor for Nitrogen Removal  
by Autotrophic Microorganism 

  อัณธิกา เสงี่ยมใจ,  เฉลิมราช วันทวิน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

บทคัดย่อ 

น้ําเสียท่ีผ่านกระบวนการบําบัดแบบไร้อากาศจะมีอัตราส่วนของซีโอดีต่อไนโตรเจนต่ํา ทําให้ยากต่อการกําจัด
ไนโตรเจนในกระบวนการไนตริฟิเคชันและดีไนตริฟิเคชันแบบดั้งเดิม ในงานวิจัยนี้จึงเป็นการพัฒนาปฏิกรณ์                       
ฟิล์มตรึงซีเควนซิงแบตซ์โดยใช้ตัวกลางเป็นพลาสติกพ้ืนท่ีผิวจําเพาะ 332 ม2/ม3 เพื่อให้เกิดกระบวนการกําจัดไนโตรเจน
ออโตโทรฟิกสมบูรณ์ผ่านไนไทรต์ (Complete Autotrophic Nitrogen removal Over Nitrite : CANON) โดย
จุลินทรีย์กลุ่มออโตโทรป 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มแอโรบิกแอมโมเนียออกซิไดซ์ท่ีสร้างไนไทรต์ และอีกกลุ่ม (อนาม็อกซ์) 
เป็นแอนแอโรบิกแอมโมเนียออกซิไดซ์ท่ีใช้ไนไทรต์ อัตราส่วนของออกซิเจนที่ใช้ต่อไนโตรเจนที่ถูกกําจัด ซ่ึงคํานวณจาก
สมการมวลสารสัมพันธ์ของกระบวนการ CANON มีค่าเท่ากับ 1.94 ก.O2 /ก.N ทําการทดลองโดยการควบคุมอัตรา 
การเติมอากาศแบบต่อเนื่อง เวลาในวัฏจักรเท่ากับ 48 ชั่วโมง ใช้น้ําเสียสังเคราะห์ท่ีไม่มีสารอินทรีย์ น้ําเสียสังเคราะห์ 
มีความเข้มข้นแอมโมเนียในน้ําเข้าประมาณ 300 มก.N/ล.  ควบคุมระยะเวลากักพักนํ้า 48 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่า 
ประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนเฉลี่ยร้อยละ 83.1±8.8 ในขณะที่ประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียเป็นร้อยละ 
92.1±4.3 
คําสําคัญ : ปฏิกรณ์ฟิล์มตรึงซีเควนซิ่งแบตซ์, กระบวนการกําจัดไนโตรเจนออโตโทรฟิกสมบูรณ์ผ่านไนไทรต์, อัตราการ
เติมอากาศ, บําบัดไนโตรเจน 

Abstract 

  Nitrogen removal by traditional nitrification and denitrification is difficult to low organic  
nitrogen ratio in anaerobically treated. This study attempted to modify the Sequencing Batch Biofilm 
reactor coupling with CANON process. Plastic media of 332 m2/m3 specific surface area was used in 
the experiment. Completely Autotrophic Nitrogen removal Over Nitrite (CANON) process is biological 
nitrogen removal by 2 groups of autotrophic microorganism. The first group is aerobic ammonia 
oxidation and the other (ANAMMOX) is anaerobic ammonium oxidation. The consumption ratio of 
oxygen to nitrogen calculated from stoichiometric equations for CANON process equals to 1.94 g O2 / 
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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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บทนํา 
ปัจจุบันน้ําเสียก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยหนึ่งในสาเหตุอาจมาจากธาตุอาหาร

ไนโตรเจนปนเปื้อนมากับน้ําเสียที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา เมื่อมีปริมาณไนโตรเจนที่มากเกินจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทร
ฟิเคชัน (Eutrophication) และเกิดปัญหาต่อแหล่งน้ํา (V.H. Smith.,2009) น้ําเสียท่ีมีปริมาณธาตุอาหารจําพวก
ไนโตรเจนมาก ได้แก่ น้ําท้ิงจากอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Strous, M., et al., 1997) การลดปริมาณ
ไนโตรเจนในน้ําท้ิงจึงมีความจําเป็นในการป้องกันการเกิดปัญหาต่อแหล่งน้ํา การบําบัดน้ําเสียส่วนมากจะผ่านการบําบัด
แบบไร้อากาศก่อนแล้วจึงผ่านการบําบัดแบบใช้อากาศ โดยการผ่านการบําบัดแบบไร้อากาศเป็นการลดปริมาณสารอินทรีย์
ลงแต่ยังคงมีความเข้มข้นของ COD/N ต่ําและเมื่อมาผ่านการบําบัดแบบใช้อากาศ ซ่ึงมีกระบวนการไนตริฟิเคชัน 
(Nitrification) และดีไนตริฟิเคชัน (Denitrification) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในการเติมอากาศและสารอินทรีย์ เพื่อให้
กระบวนการเกิดข้ึนได้อย่างสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นจึงมีการนําจุลินทรีย์กลุ่มออโตโทรป (Autotrophs) มาใช้ใน
กระบวนการบําบัดไนโตรเจนแบบไร้อากาศ กระบวนการนี้สามารถเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนโตรเจนก๊าซได้โดยใช้ไนไทรต์
เป็นสารรับอิเล็กตรอน ซ่ึงเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการ Anaerobic Ammonium Oxidation (ANAMMOX) 
(Xiao Dong., et al., 2003; Y.-H. Ahn., et al., 2004) โดยกระบวนการนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเติมสารอินทรีย์
และลดค่าใช้จ่ายในการเติมอากาศ ดังนั้นจึงมีการนําจุลินทรีย์กลุ่มออโตโทรปมาใช้ร่วมกับถังปฏิกรณ์ท่ีเหมาะสม 

งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาการนําจุลินทรี ย์กลุ่มออโตโทรปมาใช้ร่วมกับถังปฏิกรณ์ซีเควนซ่ิงแบตซ์ 
(Sequencing Batch Reactor) โดยมีการนําเอาจุลินทรีย์ไปเกาะบนตัวกลางทําให้เกิดเป็นชั้นฟิล์มขึ้น ชั้นฟิล์ม               
แบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นฟิล์มท้ังสองชั้นจะแบ่งแยกกันเนื่องจากการแพร่เข้าไปของออกซิเจนละลายน้ํา ชั้นฟิล์ม
ชั้นนอกที่สัมผัสกับอากาศจะก่อให้เกิดกระบวนการออโตโทรปไนตริฟิเคชัน จะเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนไทรต์ ส่วนชั้น
ฟิล์มชั้นในไม่มีอากาศจะเกิดเป็นระบบไร้อากาศทําให้เกิดกระบวนการออโตโทรปดีไนตริฟิเคชัน ซ่ึงอาจจะใช้ไนไทรต์           
เป็นสารรับอิเล็กตรอนเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนโตรเจนก๊าซ ดังนั้นจึงนําระบบฟิล์มตรึงมาใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพ
การกําจัดไนโตรเจนโดยใช้เวลาการดําเนินการในแต่ละรอบที่ 48 ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาปฏิกรณ์ฟิล์มตรึงซีเควนซ่ิงแบตช์สําหรับกําจัดไนโตรเจนในน้ําเสียสังเคราะห์ โดยใช้จุลินทรีย์ในกลุ่ม
ออโตโทรป 
 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
 ถังปฏิกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง  

ปฏิกรณ์แบบฟิล์มตรึงซีเควนซิ่งแบตซ์ (SBBR) ซ่ึงประกอบด้วย ท่ออะครีลิกใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง             
20 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร จํานวน 2 คอลัมน์ โดยในแต่ละคอลัมน์มีปริมาตรใช้งาน 10 ลิตรและ                      
ภายในแต่ละคอลัมน์ใส่ตัวกลางพลาสติกเพื่อให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ มีการติดต้ังใบพัดกวนเพื่อให้มีการกวนผสมตลอดเวลา 
และมีหัวฟู่เติมอากาศท่ีด้านล่างของถังปฏิกรณ์ ดังรูปท่ี 1 
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บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
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          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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รูปที่ 1 ลักษณะปฏิกรณ์ฟิล์มตรึงซีเควนซิ่งแบตซ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

 ตัวกลางพลาสติก 
เป็นตัวกลางพลาสติกสีฟ้า ทําจากพลาสติกโพลิโพรไพลีน มีพ้ืนท่ีผิวจําเพาะที่ใช้ในการทดลอง 322 ตารางเมตร               

ต่อลูกบาศก์เมตร สูง 4 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 4 เซนติเมตร  มีความถ่วงจําเพาะ 0.91 ดังรูปท่ี 2 
 
 

 

 

 

 
รูปที่ 2 ตัวกลางพลาสติกท่ีใช้ในการทดลอง 

 
สําหรับการป้อนสารอาหารจะทําการเตรียมสารอาหารในถังและทําการป้อนสารอาหารโดยใช้ปั้มดูดน้ําจากถัง

เข้าไปในแต่ละถังปฏิกรณ์อย่างช้าๆ เพื่อไม่ให้จุลินทรีย์หลุดลอกออกจากตัวกลางมากเกินไป ส่วนน้ําขาออกจะใช้วิธี     
กาลักน้ํา 

 เชื้อจุลินทรีย์ 
 เชื้อจุลินทรี ย์ เริ่มต้นเป็นสลัดจ์ เอเอสที่นํามาจากโรงบําบัดน้ํ าทิ้ งชุมชนหนองแขมและนํามาเลี้ยง                      
ในถังซีเควนซิ่งแบตช์ โดยใช้น้ําเสียเจาะจงสําหรับแอโรบิกและแอนแอโรบิกออโตรโทรปแอมโมเนียออกซิไดซ่ิงแบคทีเรีย 
  
 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 ท้ัง trace element 1 และ 
2 อย่างละ 1 มล. ต่อ 1 ลิตรของน้ําเสียสังเคราะห์ โดยมีค่า ความเข้มข้นของ NH4

+-N 400 มก.N/ล. 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 การดําเนินการในระบบฟิล์มตรึงซีเควนซิงแบตช์ (SBBR) 
ใช้น้ําเสียสังเคราะห์ในการดําเนินการทดลอง เวลากักพักนํ้า 48 ชั่วโมง เวลา 1 วัฏจักร 48 ชั่วโมงและทําการ

เติมอากาศตลอดเวลาแบ่งการทดลองออกเป็น  
1. ควบคุมความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ําในช่วง 0.6-1.0 มก./ล.ใช้ปฏิกรณ์ SBBR 2 ถัง เป็นการทําซํ้า  

เรียกการทดลอง SBBR1 และ SBBR2 
2. ควบคุมอัตราการไหลของอากาศจากค่าอัตราการถ่ายเทมวลออกซิเจนให้เท่ากับความต้องการออกซิเจน          

ในกระบวนการ CANON เรียกการทดลอง SBBR-C  
 
 วิธีวิเคราะห์ 

วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณแอมโมเนีย ไนไทรต์และไนเตรต อ้างอิงจาก Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater (1998)  ซ่ึงค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ท่ีทําการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1 ใน
การวิเคราะห์แต่ละครั้งจะทําการเก็บน้ําท้ังขาเข้าและขาออก  
 
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ท่ีทําการวิเคราะห์และวิธีการวิเคราะห์  (APHA, AWWA and WEF., 1998) 
 

พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ 
DO 

NH4
+ 

NO3
- 

NO2
- 

Membrane electrode method (4500-O : G) 
Titration Method (4500-NH3 C) 

Cadmium Reduction Method (4500-NO3
- E) 

Colorimetric Method (4500-NO2
- B) 

 
ผลการวิจัย 
การให้อากาศแบบต่อเนื่องโดยการควบคุมออกซิเจนละลายน้ําตํ่ากว่า 1 มก.O2/ล. 

การให้อากาศต่ํา ๆ พิจารณาจากความเข้มข้นออกซิเจนละลายน้ําให้มีค่าตํ่ากว่า 1 มก.O2/ล. โดยไม่มีการ
ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ การตรึงฟิล์มเป็นการดําเนินการในถังปฏิกรณ์ฟิล์มตรึงซีเควนซ่ิงแบตซ์ เป็นการนําเอา
ตัวกลางพลาสติกใส่ลงไปในถังเพื่อให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ โดยแบ่งเป็นสองการทดลอง SBBR1 และ SBBR2 ดําเนินการ
เหมือนกัน ทําการป้อนน้ําเสียสังเคราะห์ โดยเริ่มป้อนที่ความเข้มข้นแอมโมเนีย 100 มก.N/ล. จนถึงความเข้มข้น
แอมโมเนีย 400 มก.N/ล. มีการกวนผสมตลอดเวลา ควบคุมเวลากักพักนํ้า 48 ชั่วโมง มีการวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย 
ไนไตรต์และไนเตรทในน้ําออก ผลการวิเคราะห์น้ําดังแสดงในรูปท่ี 3 และ 4 สําหรับ SBBR1 และ SBBR2 ตามลําดับ 

การทดลองในถัง SBBR1 และ SBBR2 เป็นผลการทดลองในช่วงการตรึงฟิล์มและป้อนอากาศโดยควบคุม
ออกซิ เจนละลายน้ํ าให้ต่ํ ากว่า  1 มก .O2/ล . โดยกําหนดให้ มีการเติมความเข้มข้นของแอมโมเนียในน้ํ า เข้า                      
100 - 400 มก.N/ล. จากความเข้มข้นสารประกอบไนโตรเจนในน้ําออกในรูปท่ี 3 และ 4 นํามาคํานวณประสิทธิภาพการ
กําจัดไนโตรเจนพบว่า อยู่ในช่วงร้อยละ 62 ถึง 89 และร้อยละ 53 ถึง 91 ของการทดลอง SBBR1 และ SBBR2 
ตามลําดับ และมีประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียอยู่ในช่วงร้อยละ 73 ถึง 94  ของทั้งการทดลอง SBBR1 และ SBBR2 
จะเห็นได้ว่าท้ังสองการทดลองมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแอมโมเนียในน้ําเข้าและสารประกอบไนโตรเจนในน้ําออกของปฏิกรณ์ SBBR1 

 
รูปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแอมโมเนียในน้ําเข้าและสารประกอบไนโตรเจนในน้ําออกของปฏิกรณ์ SBBR2 

การควบคุมอัตราการเติมอากาศ 
การดําเนินงาน SBBR-C โดยควบคุมอัตราการเติมอากาศตามที่คํานวณได้จากสมการมวลสารสัมพันธ์             

เป็นการเติมอากาศต่อเนื่องและมีอัตราการเติมอากาศเท่ากับความต้องการสําหรับกระบวนการ CANON  ดําเนินการ        
ในระบบฟิล์มตรึงซีเควนซิงแบตซ์ (SBBR) ท่ีเวลาวัฏจักร 48 ชั่วโมง โดยได้ทําการป้อนน้ําเสียสังเคราะห์ โดยมีความ
เข้มข้นของแอมโมเนียมไนโตรเจน 200-300 มก.N/ล. ปริมาตร 10 ลิตรต่อ 2 วัน ได้ทําการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
และแสดงค่าความเข้มข้นของแอมโมเนียมไนโตรเจน ไนไทรต์ไนโตรเจนและไนเตรทไนโตรเจนในน้ําออก ซ่ึงแสดงผล         
การวิเคราะห์น้ําให้เห็นในรูปท่ี 5 ในการทดลอง SBBR-C เป็นการเติมอากาศต่อเนื่องและมีอัตราการเติมอากาศเท่ากับ
ความต้องการสําหรับกระบวนการ CANON (Sliekers, A.O., et al, 2001) แสดงดังรูปท่ี 5 โดยแสดงข้อมูลหลังการ
เปลี่ยนน้ําโดยดึงน้ําท้ังหมดออกจากถัง 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 ปริมาณไนไทรต์และไนเตรตน้อยแต่ปริมาณ                    
แอมโมเนียสูง อาจเป็นเพราะมีการเกิดไนไทรต์ท่ีน้อยเกินไปทําให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของจุลินทรีย์อนามอกซ์              
ในการเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนโตรเจนก๊าซ  ทําให้พบปริมาณแอมโมเนียสูงในระบบ โดยพบว่าประสิทธิภาพการกําจัด
ไนโตรเจนเฉลี่ยร้อยละ 83.1±8.8 ในขณะที่ประสิทธิภาพการกําจัดแอมโมเนียเป็นร้อยละ 92.1±4.3  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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รูปที่ 5 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแอมโมเนียในน้ําเข้าและสารประกอบไนโตรเจนในน้ําออกของการทดลอง
SBBR-C 
ตัวกลางที่ใช้ในการทดลอง 

ตัวกลางท่ีใช้ในการทดลองเป็นตัวกลางพลาสติกสีฟ้า ทําจากพลาสติกโพลิโพรไพลีน มีพ้ืนที่ผิวจําเพาะที่ใช้ใน
การทดลอง 322 ตารางเมตรต่อลูกบาศก์เมตร สูง 4 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 4 เซนติเมตร  มีความ
ถ่วงจําเพาะ 0.91 เมื่อทําการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอ่ืนดังตารางที่ 2 พบว่า ตัวกลางที่ใช้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
ตัวกลางอื่น แต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าตัวกลางเส้นใย อาจเพราะตัวกลางเส้นใยมีพ้ืนที่ผิวจําเพาะมากทําให้เชื้อจุลินทรีย์
สามารถยึดเกาะได้ดีกว่าตัวกลางพลาสติก 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการตรึงฟิล์มในตัวกลางท่ีต่างกัน 

ถัง
ปฏิกรณ์ ตัวกลาง HRT 

(วัน) 

ความเข้มข้น
แอมโมเนียเข้า 

(มก.N/ล.) 

ค่าออกซิเจน
ละลาย (มก./ล.) 

ประสิทธิภาพการ
กําจัดแอมโมเนีย

ไนโตรเจน (ร้อยละ) 
อ้างอิง 

FFBR พลาสติก 2 212.8±18.9 0.75±0.1 89.8 (มนฑรัตน์ บุญมา, 
2551) 

UFFR เส้นใย 2 146.64±14.78 0.75±0.25 94 (อุรารินทร์  เจ้าเพ็ง, 
2550) 

FFBR พลาสติก 2 100-200 0.5 78.15 (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  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การเติมอากาศต่ําๆ แบบต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ํา ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมออกซิเจน
ต่อลิตร ในปฏิกรณ์ SBBR มีประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจนและแอมโมเนียได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ53 และ73                 
ตามลําดับท่ีเวลากักพักน้ํา 48 ชั่วโมง ภาระบรรทุกแอมโมเนียสูงสุดท่ีศึกษาในงานวิจัยน้ีเท่ากับ 8.33 ก.ก.N/ลบ.เมตร-
ชม.  



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
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การควบคุมการเติมอากาศตามท่ีคํานวณได้จากสมการมวลสารสัมพันธ์ ท่ีเวลากักพักนํ้า 48 ชั่วโมง ในการเติม
อากาศแบบต่อเนื่องพบว่ามีประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนทั้งหมดร้อยละ 83.096±8.78  

การทราบอัตราการถ่ายเทออกซิเจนของอุปกรณ์การเติมอากาศ สามารถใช้ในการควบคุม ปริมาณออกซิเจนที่
ต้องการเพื่อให้เกิดกระบวนการ CANON โดยไม่ต้องใช้เครื่องควบคุม ออกซิเจนละลายน้ํา 
 
ข้อเสนอแนะ 

เมื่อเกิดการสะสมไนไตรต์ในระบบควรหาแนวทางในการลดไนไตรต์ท่ีเกิดข้ึนทันที เพราะไนไตร์ทท่ีสูงจะทําให้
เกิดการยับย้ังกิจกรรมของจุลินทรีย์อนาม็อกซ์ และทําให้ประสิทธิภาพการบําบัดลดลง 
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ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์หน้าดนิในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลฟื้นฟู  
(Halodule pinifolia), หาดเจ้าหลาว จังหวัดจนัทบุร ี

Species Diversity and Abundance of Benthos at Restoration Seagrass Bed 
(Halodule pinifolia), Chao Loa Beach, Chanthaburi Province 

ชุตาภา คุณสุข, พงษ์ชัย ดํารงโรจน์วัฒนา, สุจารี เพ็ชรคง 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์หน้าดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเลผมนางที่มีการฟื้นฟู หาดเจ้าหลาว 
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม เดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม 2559 และเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ผลการศึกษา
พบความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินทั้งหมด 32 สกุล 34 ชนิด โดยในไฟลัม Mollusca พบความหลากชนิดมากท่ีสุดจํานวน 
16 สกุล 17 ชนิด หอยชนิดเด่น ได้แก่ หอยถ่ัวเขียว Clithon oualaniensis พบร้อยละ 24.04 และหอยเจดีย์ Sermyla 
riquetii พบร้อยละ 17.47 ส่วนความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในแต่ละควอดแดรท พบมากท่ีสุดในควอดแดรทที่ 2 จํานวน 78.2 
ตัว/ตารางเมตร สําหรับความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในแต่ละฤดูกาล พบว่าในฤดูฝนมีความชุกชุมของสัตว์หน้าดินมากกว่า 
ฤดูแล้ง ซ่ึงสอดคล้องกับการทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) 
คําสําคัญ: ความชุกชุม, สัตว์หน้าดิน, แหล่งหญ้าทะเลฟื้นฟู, หาดเจ้าหลาว 

Abstracts 

The research on species diversity and abundance of benthos at restoration seagrass bed 
(Halodule pinifolia), Chao Lao Beach, Chanthaburi Province was conducted four times on March, August, 
October 2016, and February 2017. Species diversity of benthos was belonging to 32 genera and 34 
species. Diversity was highly found in Phylum Mollusca belonging to 16 genera and 17 species. The 
dominant species were Clithon oualaniensis (24.04%) and Sermyla riquetii (17.47%). Abundance of 
benthos in each quadrate was most found in Quadrate 2. The density was 78.2 individual/m2. The higher 
abundance of benthos in each season was found in the wet season than in the dry season which 
correlated with statistical analysis showing a significant difference (P<0.05). 
Keywords: Abundance, Benthos, Restoration seagrass bed, Chao Loa Beach 
 
บทนํา 
 สัตว์ทะเลหน้าดิน หรือสัตว์หน้าดิน (Marine benthos) เป็นสัตว์ท่ีอาศัยและหากินตามพื้นผิวหน้าดิน หรือดํารงชีวิต
อยู่ตามพ้ืนท้องน้ํา รวมไปถึงสัตว์ท่ีเกาะหรืออาศัยอยู่ตามกองหิน โขดหิน พืชน้ํา รวมทั้งในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลด้วย  
ชนิดของสัตว์หน้าดิน สามารถแบ่งได้ตามแหล่งที่อยู่อาศัย ได้แก่ สัตว์ท่ีอาศัยอยู่บนดิน (Epifauna) หมายถึงสัตว์ท่ีอาศัยอยู่บน
พ้ืนท้องทะเลที่เป็นดิน โคลน ทราย หรือซากสิ่งมีชีวิต และสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในดิน (Infauna) หมายถึง สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในรูหรือ 
ใต้ดิน (สมถวิล จริตควร, 2535) สัตว์หน้าดินจัดเป็นผู้บริโภคลําดับแรก ๆ ของห่วงโซ่อาหาร และเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของ
สัตว์น้ําขนาดใหญ่อ่ืน ๆ ตัวอย่างสัตว์ทะเลหน้าดิน เช่น พวกหอยทะเลทั้งพวกหอยฝาเดียวและหอยสองฝา กุ้ง ปู ปลา 
ชนิดต่าง ๆ (ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธ์ิ, 2546) ความหนาแน่นของสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณใดบริเวณหนึ่งในทะเล เป็นสิ่งบ่งชี้
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําท่ีอาศัยในบริเวณนั้น โดยเฉพาะฝูงปลาและสัตว์น้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  
โดยสัตว์หน้าดินดังกล่าวล้วนแต่มีบทบาทท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น และระดับประเทศ ซ่ึงในอดีตท่ีผ่านมา  
ในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลนั้นมีสัตว์ทะเลหน้าดินอาศัยอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตามจากการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การทําประมงและการท่องเที่ยว ได้ทําให้เกิดการรบกวนและทําลายพ้ืนที่แหล่งหญ้าทะเล
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

509

ของประเทศในวงกว้าง เป็นผลทําให้สัตว์หน้าดินหลายชนิดลดจํานวนลงไปด้วย เช่น ในกลุ่มปลาทะเล และปูม้า เป็นต้น  
(ชุตาภา คุณสุข และคณะ, 2559) ดังนั้นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น จึงมีความพยายามที่จะอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลโดยการปลูกฟ้ืนฟู ซ่ึงก็รวมทั้งในพื้นที่
บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรีด้วย ท่ีพบว่ามีการปลูกฟ้ืนฟูหญ้าทะเลผมนาง Halodule pinifolia โดยการย้ายปลูกมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 (กุศล เรืองประเทืองสุข, 2552) โดยการศึกษาถึงความชุกชุมของสัตว์หน้าดินนั้นจัดเป็นดัชนีชี้บ่ง
ว่าหญ้าทะเลที่ได้รับการปลูกเพื่อฟื้นฟูนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตามพบว่าการศึกษาสถานภาพความ
หลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์หน้าดินภายหลังการปลูกฟื้นฟูยังมีค่อนข้างน้อยและจํากัด ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
สถานภาพความชุกชุมของสัตว์หน้าดินแยกเป็นรายชนิดในพื้นที่หญ้าทะเลตามธรรมชาติ เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีท่ีไม่มีแหล่งหญ้า
ทะเล เช่น จําลอง โตอ่อน (2545) ศึกษาความชุกชุมของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในพื้นที่หญ้าทะเลชนิด Halophila ovalis 
บริเวณอ่าวบางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประชากรสัตว์หน้าดินในพื้นที่ท่ีมีหญ้าทะเล และพื้นที่ท่ี
ไม่มีหญ้าทะเล ในช่วงเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2545 ผลการศึกษาพบสัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่มเด่น ได้แก่ ไส้เดือนทะเล 
หอย และครัสเตเชียน บริเวณพื้นที่ท่ีมีหญ้าทะเลมีความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินมากกว่าพ้ืนท่ีท่ีไม่มี
หญ้าทะเล และการศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในพื้นที่หญ้าทะเลตามธรรมชาติ เช่น สุเมตต์ ปุจฉาการ (2548) 
ศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในพื้นที่ปากแม่น้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปจนถึงปากแม่น้ําตราด จังหวัดตราด 
จํานวน 2 ครั้ง รวม 44 สถานี ครอบคุลมท้ังฤดูแล้งและฤดูฝน ผลการศึกษาพบสัตว์หน้าดินท้ังหมด 15 ไฟลัม 107 วงศ์  
สัตว์ทะเลหน้าดินที่พบเป็นชนิดเด่น คือ กลุ่มหอยและหมึก ไส้เดือนทะเล กุ้ง ก้ัง ปู และครัสเตเชียนอ่ืน ๆ และเอคไคโนเดิร์ม 
ตามลําดับ วศิน ยุวนะเตมีย์ และคณะ (2553) ศึกษาความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด
จันทบุรี ผลการศึกษาพบสัตว์ทะเลหน้าดินรวมทั้งหมด 4 ไฟลัม 18 วงศ์ ได้แก่ ไฟลัมแอนเนลิดา ไฟลัมมอลลัสกา ไฟลัม 
อาร์โทรโพดา และไฟลัมเอคไคโนเดอมาตาร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.09, 39.72, 6.02 และ 2.19 ตามลําดับ สัตว์ทะเล 
หน้าดินกลุ่มเด่น ได้แก่ ไส้เดือนทะเลในวงศ์ Capitellidae วงศ์ Magelonidae และวงศ์ Nepthyidae 
 ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสถานภาพความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน เพื่อนํา
ข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรหญ้าทะเล ท่ีมีการปลูกเพื่อฟื้นฟูและสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลผมนาง 
(H. pinifolia) หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี และในพื้นที่อ่ืน ๆ ของประเทศต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ศึกษาความหลากชนิด และความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลผมนาง หาดเจ้าหลาว 

จังหวัดจันทบุรี 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
1. สํารวจเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมท้ังข้อมูลตารางน้ําขึ้นลง เพื่อออกศึกษาภาคสนาม 

ในการสํารวจการแพร่กระจายของหญ้าทะเลผมนาง และความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในแต่ละเดือน 
2. การศึกษาชนิดและความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในแหล่งหญ้าทะเล โดยใช้ตารางสุ่มสัตว์ (Quadrate) ขนาด 1x1 

เมตร ท้ังหมด 9 ควอดแดรท เลือกเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินทั้งที่อยู่บนดิน และในดินของพื้นที่หญ้าทะเลท่ีมีการฟื้นฟู (ภาพที่ 
1) และมีหญ้าทะเลปกคลุมสูง โดยเก็บตัวอย่างในช่วงน้ําลง (Low tide) การเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินบริเวณในดิน ทําได้โดย
การตักดินใส่ตะแกรงร่อน ท่ีมีขนาดตา 0.5x0.5 เซนติเมตร จากนั้นนํามาร่อนให้เหลือแต่เพียงสัตว์หน้าดิน กรณีท่ีจัดจําแนกได้ 
ให้ทําการนับและบันทึกผลชนิดในตารางข้อมูล สําหรับตัวอย่างที่ไม่สามารถจัดจําแนกได้ ให้น้ําใส่ขวดตัวอย่างที่มีฝาปิด  
และน้ํายารักษาสภาพ นํามาศึกษาต่อยังห้องปฏิบัตกิารสัตววิทยา 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สารบัญ (ตอ) 
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
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แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
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สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

511

6. การทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน ได้แก่ พ้ืนที่การสุ่มตัวอย่าง และฤดูกาล ได้แก่ ฤดูแล้ง 
( เดื อนมีนาคม  2559 และ เดื อนกุมภาพันธ์  2560 )  และฤดู ฝน  ( เดื อนสิ งหาคม  และ เดื อนตุ ลาคม  2559 )  
โดยทดสอบทางสถิติด้วย One-Way ANOVA 

7. วิเคราะห์และสรุปผลทั้งหมด นําเสนอแนวทางการจัดการสัตว์ทะเลหน้าดิน และแหล่งหญ้าทะเล บริเวณ 
หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี 

ผลการวิจัย 
1. ความหลากชนิดของสัตว์หน้าดิน บริเวณแหล่งหญ้าทะเลผมนางที่มีการฟื้นฟู หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี 

ผลการศึกษาพบความหลากชนิดของสัตว์หน้าดิน บริเวณหญ้าทะเลที่มีการฟื้นฟู หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี  
พบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 32 สกุล 34 ชนิด โดยไฟลัม Mollusca พบความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินมากท่ีสุด จํานวน 16 สกุล 
17 ชนิด โดยมีองค์ประกอบของหอยชนิดเด่น 2 ชนิด ได้แก่ หอยถั่วเขียว (Clithon oualaniensis) พบร้อยละ 24.04  
และหอยเจดีย์ (Sermyla riquetii) พบร้อยละ 17.47 รองลงมาคือ ไฟลัม Arthropoda พบสัตว์หน้าดินท้ังหมด 13 สกุล 14 
ชนิด โดยสัตว์หน้าดินที่พบความหลากหลายมากท่ีสุด คือ กลุ่มปู พบทั้งหมด 9 สกุล 10 ชนิด เช่น ปูเสฉวนก้ามฟ้า 
(Clibanarius longitarsus) ปูหินก้ามฟ้า (Thalamita crenata) และปูม้า (Portunus pelagicus) เป็นต้น ดังภาพที่ 2 
สําหรับไฟลัม Annelida ไฟลัม Echinodermata และไฟลัม Chordata พบสัตว์หน้าดินไฟลัมละ 1 สกุล 1 ชนิด เท่านั้น  
ส่วนความชุกชุมของสัตว์หน้าดินที่พบมากที่สุด คือ แอมฟิพอด พบองค์ประกอบถึง 43.34% และพบเพียงครั้งเดียว 
ในช่วงเดือนตุลาคมเท่านั้น ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินที่พบในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลผมนางที่มีการฟื้นฟู หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี  

Phylum วงศ์/ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ จํานวน ร้อยละของ
การปรากฏ 

(%) 
Annelida ไส้เดือนทะเล 1) Nereis sp. 19 0.39 
Mollusca หอยก้างปลา 1) Murex trapa 1 0.02 
 หอยขี้กา 2) Telescopium telescopium 22 0.46 
 หอยโข่ง 3) Pila ampullaceal 3 0.06 
 หอยขอบกระด้ง 4) Nassarius pullus 193 4.01 
Mollusca หอยขอบกระด้งลายแถบ 5) Nassarius stolatus 23 0.48 
 หอยแครง 6) Tegillarca granosa 149 3.10 
 หอยเจดีย์ 7) Sermyla riquetii 841 17.47 
 หอยจอบ 8) Atrina lamellate 1 0.02 
 หอยตลับ 9) Meretrix meretrix 39 0.81 
 หอยตาวัว 10) Turbo bruneus 1 0.02 
 หอยถ่ัวเขียว 11) Clithon oualaniensis 1157 24.04 
 หอยทับทิม 12) Umbonium vestiarium 95 1.97 
 หอยเทพรส 13) Babylonia areolata 1 0.02 
 หอยนางรม 14) Crassostrea gigas 9 0.19 
 หอยวงพระจันทร์ 15) Polinices manila 1 0.02 
 หอยสีม่วง 16) Janthina globosa 2 0.04 
 หอยหลอด 17) Solen strictus 2 0.04 
Arthropoda กุ้งกุลาดํา 1) Penaeus monodon 3 0.06 
 กุ้งดีดขัน 2) Alpheus sp. 4 0.08 
 ปูก้ามดาบ 3) Uca vocans 16 0.33 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

    

Phylum วงศ์/ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ จํานวน ร้อยละของ
การปรากฏ 

(%) 
 ปูก้ามหัก 4) Macrophthalmus convexus 4 0.08 
 ปูทหาร 5) Dotilla wichmanni 32 0.66 
 ปูม้า 6) Portunus pelagicus 10 0.21 
 ปูลมเล็ก 7) Ocypode macrocera 12 0.02 
 ปูเสฉวนก้ามฟ้า 8) Clibanarius longitarsus 28 0.58 
 ปูเสฉวนก้ามส้ม 9) Clibaniarus infraspinatus 14 0.29 
 ปูหนุมานลายจุด 10) Matuta victor 4 0.08 
 ปูหนุมานหกตุ่ม 11) Ashtoret lunaris 1 0.02 
 ปูหินก้ามฟ้า 12) Thalamita crenata 5 0.10 
 เพรียงหิน 13) Balanus sp. 8 0.17 
 แอมฟิพอด 14) Talitrus specificus 2086 43.34 

Echinodermata อีแปะทะเล 1) Arachnoides placenta 1 0.02 
Chordata ปลาสลิดหินจุดขาว 1) Siganus oramin 36 0.77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
 

ก ข ค 

ง จ ฉ 

1 cm 1 cm 1 cm 

1 cm 1 cm 1 cm 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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2. ความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน บริเวณแหล่งหญ้าทะเลผมนางที่มีการฟื้นฟู หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี 
 ผลการศึกษาความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในแต่ละควอดแดรทบริเวณแหล่งหญ้าทะเลผมนาง หาดเจ้าหลาว จังหวัด
จันทบุรี พบว่าสัตว์หน้าดินมีความชุกชุมสูงสุดในควอดแดรทที่ 2 มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 78.2 ตัว/ตารางเมตร รองลงมา
คือ ควอดแดรทที่ 8 ควอดแดรทที่ 6 ควอดแดรทที่ 5 ควอดแดรทที่ 1 ควอดแดรทที่ 9 ควอดแดรทที่ 7 ควอดแดรทที่ 4 มี
ความหนาแน่นเท่ากับ 77.9 ตัว/ตารางเมตร, 65.8 ตัว/ตารางเมตร, 62.7 ตัว/ตารางเมตร, 61.3 ตัว/ตารางเมตร,  
51.4 ตัว/ตารางเมตร, 49.9 ตัว/ตารางเมตร, 48.6 ตัว/ตารางเมตร ตามลําดับ และควอดแดรทที่ 3 มีความหนาแน่นน้อยท่ีสุด
เท่ากับ 39 ตัว/ตารางเมตร ดังภาพที่ 3 อย่างไรก็ตามเมื่อนํามาทดสอบทางสถิติด้วย One-Way ANOVA พบว่าความชุกชุม
ของสัตว์หน้าดินไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.05)  
 

 
ภาพที่ 3 ความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในแต่ละควอดแดรทบริเวณแหล่งหญ้าทะเลผมนาง (Halodule pinifolia) ท่ีมีการฟื้นฟู

หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี 
 
 ผลการศึกษาความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในแต่ละฤดูกาล บริเวณแหล่งหญ้าทะเลผมนางที่มีการฟื้นฟู หาดเจ้าหลาว 
จังหวัดจันทบุรี พบว่าความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในช่วงฤดูแล้ง พบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 1207 ตัว คิดเป็นร้อยละ 25 สําหรับ
ในช่วงฤดูฝน พบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 3606 ตัว คิดเป็นร้อยละ 75 ดังภาพท่ี 4 น่ันคือ พบความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในฤดูฝน
มากกว่าฤดูแล้ง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการทดสอบทางสถิติด้วย One-Way ANOVA ท่ีพบว่าความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในแต่ละ
ฤดูกาลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P<0.05) 
 

 
ภาพที่ 4 ความชกุชุมของสัตว์หน้าดินในแต่ละฤดูกาล บริเวณแหล่งหญ้าทะเลผมนาง (Halodule pinifolia) ท่ีมีการฟื้นฟู  

หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาความหลากชนิดของสัตว์หน้าดิน บริเวณหญ้าทะเลที่มีการฟื้นฟู หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี  

ผลการศึกษาพบสัตว์ทะเลหน้าดินทั้งหมด 5 ไฟลัม 32 สกุล 34 ชนิด โดยพบความหลากชนิดในไฟลัมมอลลัสกามากท่ีสุด 
จํานวน 16 สกุล 17 ชนิด เช่น หอยเจดีย์ (Sermyla riquetii), หอยถั่วเขียว (Clithon sowerbyana), หอยขอบกระด้ง 
(Nassarius pullus), หอยทับทิม (Umbonium vestiarium), หอยตลับ (Meretrix meretrix) และหอยแครง (Tegillarca 
granosa) เป็นต้น สัตว์หน้าดินชนิดเด่น ได้แก่ หอยถั่วเขียว (Clithon oualaniensis) และหอยเจดีย์ (Sermyla riquetii)  
โดยพบว่าผลการศึกษาที่ได้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของณิชากร เห็ดตุม และคณะ (2557) ท่ีศึกษาความหลากชนิดของ
หอยทะเลที่อยู่ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลผมนางที่มีการฟื้นฟูเช่นเดียวกัน บริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี โดยพบหอย
ทะเลท้ังหมด 7 สกุล 7 ชนิด ได้แก่ หอยเจดีย์ (Sermyla riquetii), หอยถั่วเขียว (Clithon oualaniensis), หอยขอบกระด้ง 
(Nassarius pullus), หอยทับทิม (Umbonium vestiarium), หอยตลับ (Meretrix meretrix) และหอยแครง (Tegillarca 
granosa) และพบสัตว์ชนิดเด่น คือ หอยถั่วเขียว (Clithon oualaniensis)  และหอยเจดีย์ (Sermyla riquetii) เช่นเดียวกัน 
อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้พบความหลากชนิดของหอยมากกว่า เนื่องจากเป็นการศึกษาภายหลังจากการปลูกฟ้ืนฟูแหล่ง
หญ้าทะเลผมนางแล้วทําให้หญ้าทะเลที่ทําการปลูกไปมีการแพร่กระจายคลอบคลุมพื้นท่ีมากกว่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาของณิชากร เห็ดตุม และคณะ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Satumanatpan และคณะ (2011) ท่ีทําการศึกษา 
ความหลากชนิดของสัตว์หน้าดิน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบความหลากหลายของหอยมากที่สุด 
คือ 26 สกุล 28 ชนิด และพบหอยถั่วเขียว (Clithon oualaniensis) เป็นสัตว์ชนิดเด่นเช่นเดียวกันและ   พบว่ามี                        
ความสอดคล้องกับการศึกษาของศิรินันท์ ไชยวาที (2555) ท่ีทําการศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้าดินกลุ่มหอย ในแหล่ง
หญ้าทะเลผมนาง (Halodule pinifolia) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี พบหอยชนิดเด่น คือ หอยถั่วเขียว (Clithon 
oualaniensis) เช่นเดียวกัน เนื่องจากแหล่งหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญสําหรับหอยหลายชนิด โดยเฉพาะในกลุ่มหอย
ฝาเดียว อาหารที่สําคัญ ได้แก่ สาหร่าย แพลงก์ตอน ซากพืชซากสัตว์ ซ่ึงอาหารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ใน
บริเวณแหล่งหญ้าทะเล อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้พบว่ามีความแตกต่างกับ ณัฐวดี นกเกต และคณะ (2551) ท่ี
ทําการศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดินในแหล่งหญ้าทะเล (Halophila ovalis) บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ผลการศึกษาพบสัตว์หน้าดินกลุ่มไส้เดือนทะเลมีความหลากชนิดมากท่ีสุด โดยอาจเป็นไปได้ว่าท่ีผลการศึกษาในครั้งนี้ 
มีความแตกต่างกันเพราะชนิดของหญ้าทะเลที่พบและปัจจัยทางกายภาพภายในระบบนิเวศมีความแตกต่าง จึงทําให้พบ 
ความหลากชนิดของสัตว์หน้าดินในกลุ่มไส้เดือนทะเลในการศึกษาครั้งนี้ท้ังชนิดและจํานวนที่น้อยกว่า 

 ผลการศึกษาศึกษาความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในพื้นท่ีแหล่งหญ้าทะเลผมนาง (Halodule pinifolia) ท่ีมีการฟื้นฟู 
จํานวน 9 ควอดแดรท พบสัตว์หน้าดินมีความชุกชุมสูงสุด คือ ควอดแดรทที่ 2 มีความหนาแน่น 78.2 ตัว/ตารางเมตร  
และน้อยสุด คือ ควอดแดรทที่ 3 มีความหนาแน่น 39 ตัว/ตารางเมตร เม่ือนําค่าความหนาแน่นที่ได้ในแต่ละควอดแดรทไป
ทดสอบทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (P>0.05) ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่ามีความแตกต่างกับณัฐวดี 
นกเกต และคณะ (2551) ท่ีทําการศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดินในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จํานวน 3 สถานี พบสัตว์หน้าดินมีความชุกชุมสูงสุด ในสถานี B โดยพบความหนาแน่นมีค่าสูงถึง 14,745 ตัว/ตารางเมตร ซ่ึง
จะเห็นได้ว่าการศึกษาครั้งนี้มีความชุกชุมน้อยกว่า เนื่องจากการศึกษาของณัฐวดี นกเกต และคณะ ทําการศึกษาในพื้นท่ีหญ้า
ทะเลท่ีเป็นธรรมชาติ รวมถึงปัจจัยทางกายภาพที่มีความแตกต่างกัน เช่น ลักษณะของพื้นทะเล และอนุภาคตะกอนดิน จึงทํา
ให้พบความชุกชุมของสัตว์หน้าดินน้อยกว่า และมีความแตกต่างกับสุเทพ เจือละออง และคณะ (2554) ท่ีทําการศึกษาสัตว์
หน้าดิน บริเวณแหล่งหญ้าทะเลธรรมชาติ อ่าวมะขามป้อม จังหวัดระยอง จํานวน 6 สถานี พบสถานีท่ี 5 มีความความชุกชุม
สูงสุด โดยมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 533 ตัว/ตารางเมตร ซ่ึงแตกต่างกับการศึกษาในครั้งนี้ท่ีพบความชุกชุมน้อยกว่า 
เนื่องจากเป็นการศึกษาสัตว์หน้าดินในแหล่งหญ้าทะเลที่ได้รับการปลูกฟ้ืนฟูไม่ใช่พ้ืนที่หญ้าทะเลตามธรรมชาติ รวมถึงปัจจัย
ทางกายภาพของน้ําทะเล เช่น อุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณ O2 ละลาย ความลึกท่ีแสงส่องถึงที่มีความแตกต่างกัน จึงทําให้พบ
ความชุกชุมของสัตว์หน้าดินน้อยกว่า นอกจากนี้จากรายงานการศึกษาก่อนหน้านี้ของสมบัติ ภู่วชิรานนท์ และคณะ (2553) 
พบว่าหญ้าทะเลที่เกิดจากการฟ้ืนฟูจะต้องใช้ระยะเวลาหลายปีในการฟื้นตัว เพื่อทําหน้าท่ีตามระบบนิเวศ เช่น การหมุนเวียน
ของสสารอินทรียวัตถุต่างๆ และจะค่อยๆ มีสัตว์น้ําต่างๆ เข้ามาอาศัยอยู่ โดยช่วงแรกๆ พ้ืนที่หญ้าทะเลจะมีลักษณะเฉพาะ
ของการปลูก คือ พ้ืนที่จะเป็นพื้นที่เล็กๆ ตามแปลง ยังไม่ค่อยมีการแผ่ขยายใบและรากมากนัก จึงทําให้ยังไม่ค่อยมีสัตว์ทะเล
มาอาศัยอยู่ เมื่อเวลาผ่านไปต้นหญ้าทะเลมีการเจริญเติบโต แพร่ขยายออกด้านข้างมากขึ้น มีความหนาแน่นของต้นหญ้า             
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

515

มากข้ึน จึงทําให้สัตว์ทะเลมีการเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้นนั่นเอง สําหรับผลการศึกษาความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในแต่ละฤดูกาล  
พบความชุกชุมมากท่ีสุดในช่วงฤดูฝน พบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 3,606 ตัว คิดเป็น 75% และในฤดูร้อน พบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 1,207 
ตัว คิดเป็น 25% ซ่ึงพบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐวดี บันติวิวัฒน์กุล และคณะ (2553) ท่ีศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดิน
ในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลการศึกษาพบว่าในช่วงฤดูฝนมีความชุกชุมของสัตว์หน้าดินมากกว่า
ฤดูแล้งเช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกับการศึกษาของศิรินันท์ ไชยวาที (2555) ท่ีศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดิน 
กลุ่มหอยฝาเดียวและหอยสองฝา ในแนวหญ้าทะเลผมนาง (Halodule pinifolia) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี  
พบความชุกชุมของสัตว์หน้าดินกลุ่มหอยในช่วงฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน สําหรับการศึกษาในครั้งนี้พบสัตว์หน้าดินในฤดูฝน
มากกว่าในฤดูแล้ง เนื่องจากในฤดูฝนพื้นที่ในบริเวณหาดเจ้าหลาวจะได้รับอิทธิพลจากฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงทําให้มี
ปริมาณน้ําฝนพัดพาพวกอินทรียสารจากบนบกลงมาสู่แหล่งหญ้าทะเล ทําให้สัตว์หน้าดินที่บริโภคพวกอินทรียสารเข้ามาอาศัย
อยู่ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลเพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีพบความอุดมสมบูรณ์มากในฤดูฝน 
จึงทําให้มีความชุกชุมของสัตว์หน้าดินในช่วงฤดูฝนมากกว่าฤดูแล้ง 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษาการเพิ่มพ้ืนที่แหล่งหญ้าทะเล โดยการปลูกหญ้าทะเลชนิดท่ีพบในพื้นท่ีนั้น ๆ หรือชนิดพ้ืนถิ่น (Endemic 
species) และหาวิธีการที่จะทําให้อัตราการรอดตายของหญ้าทะเลที่มีการปลูกฟ้ืนฟูนั้นมีอัตราท่ีเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหน้าดิน โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ทะเลที่หายาก ท่ีใช้พ้ืนที่แหล่งหญ้าทะเล เป็นพื้นที่อาศัย
และหลบภัย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนจากทุนงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปีงบประมาณ 2559-
2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 
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เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
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ผลของพืชสมุนไพรวงศ์ Zingiberaceae ต่อการควบคุมหนอนผีเสื้อใยผัก 
(Plutella  xylostella L.) 

The Effect of Plants in Zingiberaceae Family to Control  Diamondback Moth 
(Plutella xylostella L.) 
วัชรวิทย์ รัศมี, จิรพร สวัสดิการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดคือ
กระชาย กระวาน ข่า ขิง และไพล ท่ีสกัดด้วย ethanol ต่อหนอนผีเสื้อใยผัก, Plutella xylostella Linn. วัยท่ี 3  
โดยนําผักกวางตุ้งจุ่มในสารละลายความเข้มข้น 1, 5 และ 10% (w/v) และนําไปให้หนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อใยผักใย
ผักกิน พบว่า สารความเข้มข้น 10% ให้ผลดีท่ีสุด โดยพบว่าไพลให้ผลดีท่ีสุด รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย และ
ขิงตามลําดับ โดยมีค่า LC50 เท่ากับ 5.66, 8.22, 8.73, 9.93 และ 10.85% ตามลําดับ สําหรับการทดลอง
ประสิทธิภาพในการยับย้ังการกินพบว่าสารสกัดไพลความเข้มข้น 10% ให้ผลดีท่ีสุด 
คําสําคัญ : หนอนผีเสื้อใยผัก, สารฆ่าแมลง, สารยับย้ังการกิน 

 
Abstract 

 
The aims of this study were investigate to efficiency of crude extract from five plants. 

There were Kaempfer, Siam cardamom, Galanga, Ginger, and Plai that were extracted by ethanol 
against diamondback moth, Plutella xylostella Linn. 3rd instar. The leaf dipping method at various 
concentrations of extracts of 1, 5, and 10% (w/v) were applied. The result showed that Plai 
extract at concentration of 10% was highly effective to control larvae followed by Siam 
cardamom, Kaempfer and Ginger showing the LC50 of 5.66, 8.22, 8.73, 9.93, and 10.85%, 
respectively. The antifeedant activity showed that Plai extract at concentration of 10% was highly 
effective. 
Keywords : Plutella xylostella, botanical insecticide, antifeedant effect 
 
บทนํา 

หนอนผีเสื้อใยผัก (Diamondback moth, DBM) เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ตัวเต็มวัยมีความ
ยาวลําตัวประมาณ 10 มิลลิเมตร ลําตัวสีน้ําตาลเทา เม่ือหุบปีกจะมองเห็นคล้ายรูปเพชร ตัวหนอนมีขนาดยาว
ประมาณ 12 มิลลิเมตร ลําตัวเรียว สีเขียว มี 4 ระยะ เมื่อได้รับการกระทบกระเทือนตัวหนอนจะชักใยและโรยตัวลง
พ้ืนดิน สําหรับระยะดักแด้จะสร้างในใยร่างแห (Henry, 2008 : 1-5) หนอนผีเสื้อใยผักมีการระบาดมากท่ัวโลก จัด
ว่าเป็นปัญหาที่สําคัญระดับโลก สร้างความเสียหายต่อผลผลิตเป็นอย่างมาก อีกท้ังยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอีก
ด้วยเช่นเกษตรกรทั่วโลกต้องเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันกําจัดหนอนผีเสื้อใยผักมากกว่า 4 พันล้าน ดอลล่าร์ 
(Furlong, M. J., Wright, D. J. & Dosdall, L. M., 2013 : 517-541) หนอนผีเสื้อใยผักท่ีจัดว่าเป็นศัตรูท่ีสําคัญ
อันดับหนึ่ง (key pest) ของพืชผักตระกูลกะหล่ํา (Brassica spp.) โดยตัวหนอนสามารถกัดกินพืชได้ท้ังใบ ยอด
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช (Natwick et al. 2007) เหตุผลที่ทําให้หนอนผีเสื้อใยผักสร้างความเสียหายเป็น
อย่างมากคือหนอนผีเสื้อใยผักมีวงจรชีวิตท่ีสั้น อากาศท่ีเหมาะสม และมีพืชอาหาร การป้องกันกําจัดหนอนผีเสื้อใย
ผักส่วนใหญ่นิยมใช้สารเคมีเพราะสะดวก และเห็นผลเร็ว สารเคมีที่นิยมมาใช้เช่น กลุ่มคาร์บาเมตได้แก่ 
Menthomyl กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตได้แก่ acephete, Chlorfenvinphos, Diazinon, Dichlorvos เป็นต้น 
(Sakai, 1986 : 298-306) การใช้สารเคมีเป็นเวลานานๆพบว่าหนอนผีเสื้อใยผักมีการสร้างความต้านทานต่อสารเคมี
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
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เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
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ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

518

 

ได้หลายชนิดเช่น indoxacarb, abamectin, lufenuron เป็นต้น (Santos et al. 2011 : 264-270) จากผลเสียใน
การใช้สารเคมีทําให้มีนักวิจัยหาวิธีการอื่นๆมาใช้ป้องกันกําจัดอย่างเช่นพืชสมุนไพร โดยพบว่ามีพืชหลายชนิดท่ี
นํามาใช้ทดลองกําจัดหนอนผีเสื้อใยผักและให้ผลได้ดีเช่น ต้นรัก (Calotropis procera) ลําโพงม่วง (Datura 
stramonium) สะเดา (Azadirachta indica) ยาสูบ (Nicrotina tabacum) (Mari, 2012 : 119-204) เป็นต้น 
 ดังนั้นในการวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นหาพืชสมุนไพรวงศ์ขิง (Family Zingiberaceae) ท่ีมีประสิทธิภาพดี
และปลอดภัยมาใช้ป้องกันกําจัดหนอนผีเสื้อใยผัก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของพืชวงศ์ขิงในการควบคุมหนอนผีเสื้อใยผัก 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
1. อุปกรณ์สกัดสารสมุนไพร 

1.1. พืชสมุนไพรจํานวน 5 ชนิดคือ กระวาน กระชาย ขิง ข่า และไพล 
1.2 อุปกรณ์เตรียมสําหรับหมักพืชสมุนไพร 
1.3 เครื่องชั่งน้ําหนัก 
1.4 เอทธิลแอลกอฮอล์ 
1.5 บีกเกอร์ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 
1.6 กรวยกรองแก้ว (glass funnel) 
1.7 กระดาษกรอง Whatman® No.1 
1.8 ชุดกรองสุญญากาศ 
1.9 เครื่องระเหยสุญญากาศ (rotary evaporator)  

2. อุปกรณ์เลี้ยงผีเสื้อหนอนผีเสื้อใยผัก 
 2.1 ผีเสื้อหนอนผีเสื้อใยผัก (Plutella xylostella L.) 
 2.2 กล่องเลี้ยงแมลงขนาด 8x15x10 เซนติเมตร  
 2.3 พู่กัน 
 2.4 ผักกวางตุ้งปลอดสารเคมี 
 2.5 น้ํากรอง 
3. อุปกรณ์ทดสอบประสิทธิภาพของพืชสมุนไพร 
 3.1 สารสกัดจากพืชสมุนไพรความเข้มข้น 1, 5 และ 10%  

3.2 จานทดลองพร้อมกระดาษกรอง 
 3.3 ไมโครปิเปรต ขนาด 500 และ 1,000 ไมโครลิตร 
 3.4 นาฬิกาจับเวลา 
4. การเตรียมสารสกัด 

นําพืชสมุนไพรแต่ละชนิดมาล้างทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่า จากนั้นนํามาตากลมให้แห้งในที่ร่ม ทําการ
ห่ันให้เป็นชิ้นเล็ก พร้อมบดให้ละเอียด นําตัวอย่างพืชแต่ละชนิดท่ีได้ใส่โหลแก้ว จํานวน 1 กิโลกรัม แช่กับเอทธิล
แอลกอฮอล์ 95% ในอัตราส่วน 1 : 2 ปิดฝาด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ ทําการคนสารทุกวันเป็นเวลา 7 วัน ทําการกรอง
เอาพืชสมุนไพรแต่ละชนิดออกด้วยผ้าขาวบาง และสําลีตามลําดับ หลังจากนั้นนําสารละลายท่ีได้กรองละเอียดด้วย
ชุดกรองสุญญากาศด้วยกระดาษ Whatman® No.1 ทําการระเหยเอทธิลแอลกอฮอล์ออกด้วยเคร่ืองระเหย
สุญญากาศ (rotary evaporator) ท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นําสารที่ได้ไปปรับปริมาตร ดังตารางที่ 1 และเก็บ
ไว้ในตู้เย็นระหว่างรอนําไปทดลอง 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 1 พืชที่นํามาใช้ในการทดลอง  
ชนิดพืช บริเวณที่

นํามาใช้ 
ส่วนผสม 

กระชาย Boesenbergia rotunda  เหง้า 1, 5, 10% กระชาย + เอทธลิแอลกอฮอล ์99, 95, 90 ml 
กระวาน  Amomum krervanh Pierre. เหง้า 1, 5, 10% กระวาน + เอทธลิแอลกอฮอล ์99, 95, 90 ml 
ข่า Alpinia  galanga   (L.) Willd. เหง้า 1, 5, 10% ข่า + เอทธลิแอลกอฮอล ์99, 95, 90 ml 
ขิง Zingiber officinale Roscoe เหง้า 1, 5, 10% ขิง + เอทธลิแอลกอฮอล ์99, 95, 90 ml 
ไพล Zingiber cassumunar Roxb. เหง้า 1, 5, 10% ไพล + เอทธลิแอลกอฮอล ์99, 95, 90 ml 
 
5. ขั้นตอนการเลี้ยงผีเสื้อหนอนผีเสื้อใยผัก 

เก็บตัวอย่างผีเสื้อหนอนผีเสื้อใยผักในระยะตัวหนอน และดักแด้จากแปลงปลูกผักบริเวณจังหวัดปทุมธานี 
มาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พร้อมวินิจฉัยชนิด
ของแมลงด้ วยนักอนุกรมวิ ธาน  นํ าผักกวางตุ้ งที่ ปลูก โดยไ ม่ใช้สารเคมีจากอาคารพืชศาสตร์  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มาหุ้มบริเวณรากด้วยสําลีชุบน้ําพร้อมห่อด้วยอลูมิเนียมฟอยด์  ใส่ลงกล่องเลี้ยงแมลงขนาด 
8x15x10 เซนติเมตร จากนั้นใช้พู่กันเขี่ยผีเสื้อหนอนผีเสื้อใยผักระยะตัวอ่อนลงผักกวางตุ้งเพื่อให้เป็นอาหาร ทําการ
เปลี่ยนผักกวางตุ้งทุกๆหนึ่งวัน เมื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ให้ย้ายมาเลี้ยงในกล่องที่มีเฉพาะระยะดักแด้ พร้อมวาง
ผักกวางตุ้งเพื่อให้ผีเสื้อหนอนผีเสื้อใยผักวางไข่หลังออกจากดักแด้ และผสมพันธุ์ ทําการเลี้ยงต่อเนื่องเพื่อให้ได้
ปริมาณเพียงพอสําหรับใช้ในการทดลอง โดยในการทดลองในครั้งนี้ใช้ผีเสื้อหนอนผีเสื้อใยผักระยะตัวอ่อนวัยที่ 3  

 
6. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดด้วยวิธีจุ่มใบพืช (leaf dipping method)  

ทําตามวิธีของ จรงค์ศักด์ิ พุมนวน และมณทินี ธีรารัตน์ (2555) โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(completely randomized design -CRD)  นําผักกวางตุ้งตัดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร จุ่ม
ในสารสกัดจากพืชสมุนไพรแต่ละชนิดความเข้มข้น 5, 10% (w/v) นาน 1 นาที ท้ิงไว้ให้แห้งในที่ร่ม และดําเนินการ
ประเมินผลโดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

6.1 การทดสอบประสิทธิภาพในการเป็นสารฆ่าโดยการกิน (oral toxicity) ทําการทดลองโดยวางใบ
ผักกวางตุ้งท่ีชุบสมุนไพรแต่ละชนิดลงในกล่องเลี้ยงแมลงขนาด 8x15x10 เซนติเมตร จากนั้นปล่อยหนอนผีเสื้อใยผัก 
10 ตัวต่อกล่อง และบันทึกจํานวนการตายหลังการทดลองที่ 12, 24 ชั่วโมง นําข้อมูลไปคํานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การ
ตาย และคํานวณหาค่า LT50 โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

6.2 การทดสอบประสิทธิภาพในการเป็นสารในการยับย้ังการกินอาหาร (antifeedant) ทําการทดลองโดย
วางใบผักกวางตุ้งที่ชุบสมุนไพรแต่ละชนิดลงในกล่องเลี้ยงแมลงจากนั้นปล่อยหนอนผีเสื้อใยผัก 10 ตัวต่อกล่อง และ
บันทึกจํานวนการตายหลังการทดลองที่ 12, 24 ชั่วโมง นําข้อมูลมาคํานวณหาค่า antifeedant index ตามวิธีของ 
Blaney, W. M. et al. (1984) โดยใช้สูตร  AFI = (C-T)/(C+T)/100 (เม่ือ C=เปอร์เซ็นต์การกินในชุดควบคุม, T = 
เปอร์เซ็นต์การกินในชุดทดลอง) 
 

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

520

 

ผลการวิจัย 
1. การทดสอบประสิทธิภาพในการเป็นสารฆ่าโดยการกิน 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดคือไพล กระวาน ข่า กระชาย และ
ขิง ต่อการตายของหนอนผีเสื้อใยผักวัยท่ี 3 ทําการเปรียบเทียบกับสารเคมีอะบาแม็กติน และเอธิลแอลกอออล์ใน
สภาพห้องปฏิบัติการ หลังจากปล่อยหนอนผีเสื้อใยผักวัยท่ี 3 ท่ีอดอาหารลงต้นกวางตุ้งที่ผ่านการชุบสารทดลองแต่
ละสารจํานวน 10 ตัว  

หลังการทดลองที่ 12 ชั่วโมงพบว่าสารสกัดหยาบท่ีความเข้มข้น 1% จากไพลมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดใน
การฆ่าหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 12.6±8.3% รองลงมาคือกระวาน ข่า และกระชายมีผล
ต่อการฆ่าหนอนผีเสื้อใยผักเท่ากับ 7.3±4.1, 4.6±3.0 และ 1.3±1.1% ตามลําดับ สําหรับขิงไม่มีผลต่อการฆ่าหนอน
ผีเสื้อใยผัก ส่วนการทดลองเปรียบเทียบคืออะบาแม็กตินมีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 100% เอทธิลแอลกอฮอล์
ไม่มีผลต่อการตายของหนอนผีเสื้อใยผัก  สารสกัดหยาบความเข้มข้น 5% พบว่าไพลมีประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุดในการ
ฆ่าหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 32.0±4.0% รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย และขิง มี
ผลต่อการฆ่าหนอนผีเสื้อใยผักเท่ากับ 23.3±4.1, 21.3±3.0, 11.3±4.1 และ 9.3±3.0% ตามลําดับ ส่วนการทดลอง
เปรียบเทียบคืออะบาแม็กตินมีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 100% เอทธิลแอลกอฮอล์ไม่มีผลต่อการตายของ
หนอนผีเสื้อใยผัก  สําหรับสารสกัดหยาบความเข้มข้น 10% พบว่าไพลยังคงมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในฆ่าหนอนผีเสื้อ
ใยผักโดยมีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 94.0±5.2% รองลงมาคือกระวาน และข่ามีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 
65.3±5.0 และ 60.6±6.1% ตามลําดับ สําหรับกระชาย และขิงมีผลปานกลางในการฆ่าหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีผล
ทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตายเท่ากับ 50.6±7.0 และ 40.6±5.0% ตามลําดับ ส่วนการทดลองเปรียบเทียบคือ         
อะบาแม็กตินมีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 100% เอธิลแอลกอฮอล์ไม่มีผลต่อการตายของหนอนผีเสื้อใยผัก  

เมื่อทําการเปรียบเทียบค่า LC50 (median lethal concentration) คือความเข้มข้นของสารหลังการ
ทดลองท่ีมีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตายไปคร่ึงหนึ่ง พบว่าสารสกัดหยาบจากไพลให้ผลดีท่ีสุดโดยมีค่าเท่ากับ 5.66 
% รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย และขิงโดยมีค่า LC50 เท่ากับ 8.22, 8.73, 9.93 และ 10.85% ตามลําดับ 
(ตารางที่ 2)  

 
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การตายของหนอนผีเสื้อใยผักวัยที่ 3 หลังการทดลองที่ 12 ชั่วโมง  

สิ่งทดลอง ความเข้มข้น (%) LC50 
1 5 10 

ไพล 12.6±8.3b1/ 32.0±4.0b 94.0±5.2a 5.66 
กระวาน 7.3±4.1bc 23.3±4.1c 65.3±5.0b 8.22 
ข่า 4.6±3.0cd 21.3±3.0c 60.6±6.1b 8.73 
กระชาย 1.3±1.1cd 11.3±4.1d 50.6±7.0c 9.93 
ขิง 0d 9.3±3.0d 40.6±5.0d 10.85 
Positive control 100a 100a 100a  
Negative control 0d 0e 0e  
C.V.(%) 20.71 11.16 8.27  
1/ ตัวเลขค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามหลังด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเป็นไปได้ 95% โดยวิธี DMRT 

 
หลังการทดลองที่ 24 ชั่วโมงพบว่าสารสกัดหยาบท่ีความเข้มข้น 1% จากไพลมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดใน

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   



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

521

 

สารสกัดหยาบความเข้มข้น 5% พบว่าไพลมีประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุดในการฆ่าหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีผลทํา
ให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 53.3±8.0% รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย และขิง มีผลต่อการฆ่าหนอนผีเสื้อใยผัก
เท่ากับ 46.6±9.0, 37.3±1.1, 22.6±2.3 และ 20.0±5.2 ตามลําดับ ส่วนการทดลองเปรียบเทียบคืออะบาแม็กตินมี
ผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 100% เอทธิลแอลกอฮอล์ไม่มีผลต่อการตายของหนอนผีเสื้อใยผัก   

สารสกัดหยาบความเข้มข้น 10% พบว่าไพลมีประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุดในการฆ่าหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีผลทํา
ให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 100% รองลงมาคือกระวาน และข่าโดยมีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 92.0±4.0 และ 
89.3±5.0% ตามลําดับ สําหรับกระชาย และขิงมีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตายเท่ากับ 72.0±3.4 และ 
66.6±18.5% ตามลําดับ ส่วนการทดลองเปรียบเทียบคืออะบาแม็กตินมีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตาย 100%       
เอทธิลแอลกอฮอล์ไม่มีผลต่อการตายของหนอนผีเสื้อใยผัก   

เมื่อทําการเปรียบเทียบค่า LC50 (median lethal concentration) คือความเข้มข้นของสารหลังการ
ทดลองท่ีมีผลทําให้หนอนผีเสื้อใยผักตายไปคร่ึงหนึ่ง พบว่าสารสกัดหยาบจากไพลให้ผลดีท่ีสุดโดยมีค่าเท่ากับ 
3.73% รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย และขิงโดยมีค่า LC50 เท่ากับ 4.90, 5.87, 7.80 และ 8.32% ตามลําดับ 
(ตารางที่ 3)  

 
ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์การตายของหนอนผีเสื้อใยผักวัยที่ 3 หลังการทดลองที่ 24 ชั่วโมง  

สิ่งทดลอง ความเข้มข้น (%) LC50 
1 5 10 

ไพล 27.3±3.0b1/ 53.3±8.0b 100a 3.73 
กระวาน 18.0±3.4c 46.6±9.0b 92.0±4.0a 4.90 
ข่า 9.3±1.1d 37.3±1.1c 89.3±5.0a 5.87 
กระชาย 4.0±2.0e 22.6±2.3d 72.0±3.4b 7.80 
ขิง 2.6±2.3ef 20.0±5.2d 66.6±18.5b 8.32 
Positive control 100a 100a 100a  
Negative control 0f 0e 0c  
C.V.(%) 9.27 12.72 10.15  
1/ ตัวเลขค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามหลังด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเป็นไปได้ 95% โดยวิธี DMRT 
 
2. การทดสอบประสิทธิภาพในการเป็นสารในการยับยั้งการกินอาหาร (antifeedant) 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดคือไพล กระวาน ข่า กระชาย และ
ขิง ในการยับย้ังการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักวัยที่ 3 ทําการทดลองโดยวางผักกวางตุ้งที่ชุบสมุนไพรแต่ละชนิด
ลงในกล่องเลี้ยงแมลง จากนั้นปล่อยหนอนผีเสื้อใยผักท่ีอดอาหารนาน 30 นาที ปล่อยลงในกล่องๆ ละ 10 ตัว รวม 
5 กล่อง และทําบันทึกการกินพืชอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักหลังการทดลอง 12 และ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนํา
ข้อมูลมาคํานวณหาค่า antifeedant Index ตามวิธีของ Blaney et al. (1984) โดยใช้สูตร AFI = (C-T)/(C+T) x 
100 (เม่ือ C=เปอร์เซ็นต์การกินในชุดควบคุม, T = เปอร์เซ็นต์การกินในชุดทดลอง)  

หลังการทดลองที่เวลา 12 ชั่วโมงพบว่าสารสกัดหยาบท่ีความเข้มข้น 1% จากไพลมีประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุด
ในการยับย้ังการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีค่าเท่ากับ 19.62±8.2% รองลงมาคือกระวาน และข่ามีผลใน
การยับย้ังการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักเท่ากับ 12.8±7.8 และ 8.69±4.6% ตามลําดับ สําหรับกระชาย และ
ขิงมีผลในการยับย้ังการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักเท่ากับ 3.4±4.8 และ 0.2±0.9% ตามลําดับ ส่วนสารสกัด
หยาบความเข้มข้น 5% พบว่า ไพลมีผลดีท่ีสุดในการยับย้ังการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีค่าเท่ากับ 
38.46±12.1% รองลงมาคือกระวานมีค่าเท่ากับ 19.36±9.12 ข่า และกระชายมีผลในการยับย้ังการกินอาหารของ
หนอนผีเสื้อใยผักเท่ากับ 7.55±4.14 และ 6.84±1.02% ตามลําดับ ส่วนขิงมีผลเล็กน้อยในการยับย้ังการกินอาหาร
โดยมีค่าเท่ากับ 0.72±2.41% สําหรับสารสกัดหยาบความเข้มข้น 10% พบว่าไพลยังคงให้ผลดีท่ีสุดในการยับย้ังการ
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) 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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จันทบุรี 
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ตารางที่ 4 อัตราการยับย้ังการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักที่เวลา 12 ชั่วโมง (เปอร์เซ็นต์) 
สิ่งทดลอง ความเข้มข้น (%) 

1 5 10 
ไพล 19.62±8.20a1/ 38.46±12.10a 43.20±6.77a 
กระวาน 12.80±7.80b 19.36±9.12b 25.40±10.66b 
ข่า 8.69±4.60b 7.55±4.14c 16.00±11.15c 
กระชาย 3.40±4.80c 6.84±1.02c 10.30±4.61d 
ขิง 0.20±0.90c 0.72±2.41d 3.01±2.65e 
1/ ตัวเลขค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามหลังด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเป็นไปได้ 95% โดยวิธี DMRT 
 

หลังการทดลองที่เวลา 24 ชั่วโมงพบว่าสารสกัดหยาบท่ีความเข้มข้น 1% จากไพลมีประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุด
ในการยับย้ังการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักโดยมีค่าเท่ากับ 11.70±4.82% รองลงมาคือกระวานโดยมีค่าเท่ากับ 
9.96±8.89% สําหรับข่า กระชาย และขิงมีค่ายับย้ังการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักเท่ากับ 1.09±9.30, 
0.06±1.55 และ -0.20±0.84% ตามลําดับ ส่วนสารสกัดหยาบท่ีมีความเข้มข้น 5% พบว่าไพลมีประสิทธิภาพในการ
ยับย้ังการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักดีท่ีสุดโดยมีค่าเท่ากับ 28.57±6.88% รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย 
และขิง โดยมีค่ากับ 12.50±9.99, 8.77±7.16, 2.80±3.16 และ -1.21±2.28% ตามลําดับ สําหรับสารสกัดหยาบ
ความเข้มข้น 10% พบว่าไพลมีผลในการยับย้ังการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักดีท่ีสุดเท่ากับ 31.25±2.64% 
รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย และขิงโดยมีค่าเท่ากับ 25.37±11.13, 4.21±9.67, -0.69±6.67 และ -
0.22±3.69% ตามลําดับ (ตารางที่ 5) 

 
ตารางที่ 5 อัตราการยับย้ังการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักที่เวลา 24 ชั่วโมง 

สิ่งทดลอง ความเข้มข้น (%) 
1 5 10 

ไพล 11.70±4.82a1/ 28.57±6.88a 31.25±2.64a 
กระวาน 9.96±8.89a 12.5±9.99b 25.37±11.13b 
ข่า 1.09±9.30b 8.77±7.16bc 4.21±9.67c 
กระชาย 0.06±1.55bd 2.80±3.16cd -0.69±6.67d 
ขิง -0.20±0.84d -1.21±2.28d -0.22±3.69d 
1/ ตัวเลขค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามหลังด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเป็นไปได้ 95% โดยวิธี DMRT 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ในการทดสอบประสิทธิภาพในการเป็นสารฆ่าโดยการกินโดยใช้สารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดคือ
กระวาน กระชาย ข่า ขิง และไพล ความเข้มเข้น 1, 5 และ 10% ต่อการตายของหนอนผีเสื้อใยผักวัยท่ี 3 ทําการ
เปรียบเทียบกับสารเคมีอะบาแม็กติน และเอธิลแอลกอฮอล์ในสภาพห้องปฏิบัติการ หลังจากปล่อยหนอนผีเสื้อใยผัก
วัยท่ี 3 ท่ีอดอาหารลงต้นกวางตุ้งที่ผ่านการชุบสารทดลองแต่ละสารจํานวน 10 ตัว โดยพบว่าหลังการทดลองที่ 12 
และ 24 ชั่วโมง พบว่าสารสกัดทุกความเข้มข้นของไพลให้ผลดีท่ีสุด รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย และขิง               
ซ่ึงสอดคล้องกับการทดลองในการศึกษาการยับย้ังการกินอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักวัยท่ี 3 ทําการทดลองโดยวาง
ผักกวางตุ้งท่ีชุบสมุนไพรแต่ละชนิดลงในกล่องเลี้ยงแมลง จากนั้นปล่อยหนอนผีเสื้อใยผักท่ีอดอาหารนาน 30 นาที 
ปล่อยลงในกล่องๆ ละ 10 ตัว รวม 5 กล่อง และทําบันทึกการกินพืชอาหารของหนอนผีเสื้อใยผักหลังการทดลอง 
12 และ 24 ชั่วโมง โดยพบว่าไพลให้ผลดีสุดในการยับย้ังการกินอาหาร รองลงมาคือกระวาน ข่า กระชาย และขิง 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 
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 สําหรับไพลมีสารสําคัญได้แก่ triquinacene 1,4-bis (methoxy), (Z)-ocimene, terpinen-4-ol เป็น
ต้น (Bhuiyan, N. I., Chowdhury, J. U. & Begum, J., 2008 : 69-73) นอกจากจะนี้ยังพบว่าสามารถใช้ไล่ยุง 
Anopheles minimus, ยุง Culex quinquefasciatus  และยุง Aedes aegypti นาน 120, 90 และ 70 นาที
ตามลําดับ (Phasomkusolsil and Soonwera, 2010 : 831-840) นอกจากนี้พบว่าไพลสามารถใช้ควบคุมมอดแป้ง 
Tribolium castaneum ได้ แต่เมื่อแยก fraction ไม่สามารถควบคุมได้ (Talukder, D. et al, 2015 : 143-152) 
ยังพบว่ามีการนําไพลไปผสมกับว่านน้ํา Acorous calamus สามารถควบคุมด้วงงวงข้าว Sitophilus oryzae ด้วง
ถั่วเขียว Callosobruchus chinensis มอดแป้ง T. castaneum โดยการรม (Fumigant effect) โดยมีค่า LD50 
เท่ากับ 16.48, 7.56 และ 35.66 μg/cm2 (Talukder and Khanam, 2011 : 6-9) นอกจากนี้ยังพบว่าไพลยัง
สามารถใช้ไล่ และสัมผัสตายต่อด้วงงวงข้าวโพด Sitophilus zeamais (Aryani and Auamcharoen, 2016 :             
52-62) อีกท้ังยังพบว่าไพลยังมีผลในการฆ่าหนอนผักกาด Crocidolomia pavonana ปานกลางมีค่า LT50 เท่ากับ 
48.4 ชั่วโมง (Rassami, W. et al 2016 : 1201-1208)  สําหรับกระวานมีสารสําคัญคือ 1,8-cineole, α-
terpinene, β-pinene (Diao, W. R. et al. 2014 : 1740-1746) กระวานมีผลในการฆ่าหนอนผักกาด  
Crocidolomia pavonana ปานกลางโดยมีค่า LT50 เท่ากับ 58.7 ชั่วโมง (Rassami, W. et al 2016 : pp. 1201-
1208) ส่วนข่ามีสารสําคัญได้แก่ 1, 8-cineole, β-bisaboline, β-selinene เป็นต้น (Chudiwal, A. K., Jain, D. 
P. & Somani, R. S. 2010 : 143-149) โดยข่าพบว่าสามารถใช้ป้องกันกําจัดแมลงหลายชนิดเช่น มีผลในการไล่ยุง 
Ae. aegypti, ยุง Ae. albopictus, ยุง An. dirus, ยุง Cx quinquefasciatus (Tawatsin, A. et al. 2006 : pp. 
915-931) ยังมีรายงานพบว่าข่ามีผลในการไล่ปลวก Coptotermes gestroi และปลวก C. curvignathus ได้อีก
ด้วย (Abdullah, F. et al. 2015 : 1-8) ส่วนกระชายพบว่ามีสารเคมีประกอบหลายชนิดได้แก่ Nerol, L-
camphor, cineole, Trans-methyl cinnamate, fenchene, cis-p-mentha-2, 8-dien-1-ol เป็นต้น  โดย
พบว่ากระชายมีฤทธิ์ในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย (Baharudin, M. K. A., Hamid, S. A. & Susanti, D. 2015 : pp. 
71-81) และยังมีฤทธิ์ในการป้องกันกําจัดแมลงชนิดอ่ืนๆเช่น มีฤทธิ์ในการฆ่าลูกนํ้ายุง Ae. aegypti และ ลูกนํ้ายุง 
Cx. quinquefasciatus (Phukerd and Soonwera, 2013 : 761-771) รวมถึงฤทธิ์ในการประสิทธิภาพดีในการไล่
แมลงสาบอเมริกัน Periplaneta americana และแมลงสาบเยอรมัน Blattella germanica (L.) มีผลไล่ปาน
กลางกับแมลงสาบ Neostylopyga rhombifolia (Stoll) (Thavara, U. et al. 2007 : 663-673) สําหรับขิงพบว่า
มีสารเคมีประกอบหลายชนิดได้แก่ gingerol, shogaol, paradol, isogingerol, gingerdione เป็นต้น (Ali, B. H. 
et al, 2008 : 409-420) โดยพบว่าขิงมีผลต่อการเจริญเติบโต (IGR) และยับย้ังการกินของผีเสื้อ Spilosoma 
obiqua F.Erebidae รวมถึงผลในการยับย้ังเชื้อรา Rhizoctonia solani ได้อีกด้วย (Agarwal, M. et al, 2001 : 
289-300) โดยพืชสมุนไพรท่ีนํามาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นพืชที่ใช้ในครัวเรือน หาง่าย และมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันกําจัดหนอนผีเสื้อใยผักได้ค่อนข้างดีในสภาพห้องปฏิบัติการ ดังนั้นการทดลองในสภาพแปลงปลูกจึงเป็นอีก
การทดลองที่ควรทําในอนาคต 
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การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
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ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
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การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
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การพัฒนาผลิตภณัฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งเมล็ดทุเรียน 
Development of Noodle Product From Durian Seed Flour 

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี,  จิรพร สวัสดิการ, สุพร สังข์สุวรรณ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดย่อ 

 
 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณแป้งเมล็ดทุเรียนที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว โดยทดแทนแป้งข้าวเจ้าในปริมาณ
0-100% (โดยน้ําหนัก) ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ และศึกษาการยอมรับของผู้ทดสอบท่ีมีต่อ
ผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัย พบว่า แป้งเมล็ดทุเรียนมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการเพิ่มข้ึนของแป้งเมล็ดทุเรียนมีผลต่อค่า L* 
ลดลง ผลิตภัณฑ์มีสีน้ําตาลเพิ่มข้ึน การเพิ่มขึ้นของแป้งทุเรียนมีผลต่อลักษณะปรากฏด้านคุณภาพและการยอมรับด้านประสาท
สัมผัสของผลิตภัณฑ์ท่ีลดลง การเพิ่มข้ึนของแป้งเมล็ดทุเรียนให้ลักษณะเส้นก๋วยเตี๋ยวมีผิวสัมผัสไม่เรียบ  ความเหนียวลดลง        
มีรสฝาดและกลิ่นเมล็ดทุเรียนมากขึ้นตามลําดับ  โดยผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวท่ีไม่เติมแป้งเมล็ดทุเรียนได้รับการยอมรับรวม
มากท่ีสุดมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แป้งเมล็ดทุเรียน องค์ประกอบทางเคมีของ
ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวท่ีมีแป้งทุเรียนประกอบด้วยความช้ืน 73.57 %  ไขมัน 0.09% เส้นใย 0.44% และเถ้า 1.09%   
คําสําคัญ : แป้งเมล็ดทุเรียน,  เมล็ดทุเรียน, เส้นก๋วยเตี๋ยว 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were to determine optimal durian seed flour (DSF) (0-100% w/w) in a partial 
replacement of rice flour in noodle, and to study its physical and chemical properties, and to evaluate sensory 
attributes. The results showed that added DSF affected the quality of the product by decreasing  L* value and 
increasing brown color which decreased appearance and overall acceptance.  An increase use of DSF 
resulted in noodle with rougher texture, less stickiness, more astringent and stronger durian seed flavor. 
The noodle product without DSF (control) had highest overall acceptance which significantly different 
from DSF noodle (P≤0.05). The chemical compositions of DSF noodle product were 73.75% moisture, 0.09% fat, 
0.44% fiber, and 1.1.09% ash. 
Keywords : Durian Seed Flour,  Durian seed, Noodle  
 
 
บทนํา 

ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย โดยเป็นผลไม้ท่ีได้รับความนิยมในการบริโภคท้ังในและต่างประเทศมีมูลค่า
การส่งออกในแต่ละปีเป็นจํานวนมากเนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรสามารถพัฒนาให้สามารถออกผลผลิตได้เกือบตลอดปี ปัญหา
หนึ่งที่ตามมาหลังจากการบริโภคและการแปรรูป คือของเสียจากส่วนเปลือกและเมล็ดของทุเรียน ซ่ึงเป็นของเหลือท้ิงที่พบ
จํานวนมาก โดยทุเรียนหนึ่งผลพบว่ามีส่วนของเปลือกและเมล็ดมีจํานวนไม่น้อยกว่า 50% โดยเฉพาะส่วนของเมล็ดท่ีมีมากถึง 
20-25% ของน้ําหนักท้ังหมด (Amin et al., 2007) ซ่ึงเป็นปัญหาในการกําจัดท้ิงของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปและหน่วยงาน
รัฐบาล ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียนิยมนําเมล็ดของทุเรียนมารับประทานในลักษณะนึ่ง คั่ว หรือทอดในน้ํามันมะพร้าว               
ในเกาะชวานําเมล็ดทุเรียนมาห่ันบางๆทอดและปรุงด้วยน้ําตาลผสมเครื่องเทศ เมล็ดทุเรียนมีคุณค่าทางอาหารและมีปริมาณ
ของเส้นใยอาหารสูง (Amiza et al., 2004) จากรายงานวิจัยของ Brown et al., (2001) พบว่าเมล็ดทุเรียนที่แก่เต็มท่ีมีเม็ด
แป้งชนิดอะไมโลสสูงถึง 78% (นํ้าหนักแห้ง) มีโปรตีนประมาณ 7% และพบว่ามีไตรกลีเซอไรส์ในปริมาณท่ีต่ํากว่า 1%  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาเพื่อนําเมล็ดทุเรียนซ่ึงเป็นส่วนที่เหลือท้ิงมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ                
โดยศึกษาการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้แป้งจากเมล็ดทุเรียน  ศึกษาปริมาณการใช้ท่ีเหมาะสม เนื่องจากเมล็ดทุเรียนมีองค์ประกอบ
ของคาร์โบไฮเดรต มีวิตามินและแร่ธาตุรวมถึงมีเส้นใยสูง ดังนั้นจึงมีแนวโน้มของความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารประเภทเส้นได้ และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยนี้ไปสู่ระดับอุตสาหกรรมต่อไป 

2 
 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาปริมาณของแป้งทุเรียนท่ีเหมาะสมในการผลิตเส้นก๋วยเต๋ียว 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
     1. การเตรียมแป้งเมล็ดทุเรียน 
  1.1นําเมล็ดทุเรียนมาล้างทําความสะอาด ผึ่งให้เปลือกนอกแห้ง ปอกเปลือกสีน้ําตาลออกให้เหลือแต่เนื้อเมล็ดท่ีเป็น
สีขาว และหั่นเนื้อเมล็ดทุเรียนเป็นชิ้นเล็กๆ หนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร 
 1.2 นําเนื้อเมล็ดทุเรียนท่ีห่ันเป็นชิ้นเล็กๆ แช่ในสารละลายสารส้มอ่ิมตัว 5% เป็นเวลา 3 ชั่วโมงแล้วล้างด้วยน้ํา
สะอาด 2 ครั้ง และแช่ต่อในสารละลายสารส้มอ่ิมตัว 5% อีกเป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยนํ้าสะอาด จากนั้นนํามาแช่ใน
สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ความเข้มข้น 1% เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ล้างด้วยน้ําสะอาด 2 คร้ัง  

1.3 นําเมล็ดทุเรียนมาบดในเครื่องปั่นผสมด้วยสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ ความเข้มข้น 0.075% จนกระทั่ง
ละเอียดแล้วล้างแป้งด้วยน้ําสะอาด บีบน้ําออกโดยใช้ผ้ามัสลิน นําอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 
จนกระทั่งแห้ง  

1.4 นําแป้งทุเรียนที่ได้มาบดด้วยเครื่องบดแห้งให้ละเอียด และนํามาร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 120 เมช เก็บ
รักษาในถุงพลาสติกสภาพสุญญากาศที่อุณหภูมิห้อง เพ่ือรอการนําไปใช้ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว 
       2. ศึกษาปริมาณแป้งจากเมล็ดทุเรียนที่เหมาะสมต่อการผลิตก๋วยเตี๋ยว 
  2.1 การผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ โดยนําแป้งข้าวเจ้า แป้งมัน และเกลือผสมคนให้เข้ากัน ค่อยๆ เทน้ําเปล่าลงไปใน
แป้ง นวดประมาณ 5 นาที แล้วจึงเติมน้ําท่ีเหลือลงไปทั้งหมด คนจนแป้งไม่จับกันเป็นก้อน หลังจากนั้นเตรียมภาชนะโดยทา
น้ํามันให้ท่ัวภาชนะบางๆ คนส่วนผสมแป้งแล้วตักใส่พอประมาณแค่บางๆ นึ่งไฟแรง 5 นาที เมื่อสุกแล้วตักใส่จานทาน้ํามัน
บางๆ ทุกชิ้น จากนั้นนํามาวางซ้อนกันเป็นชั้น แล้วจึงห่ันเป็นเส้นพอเหมาะ (Haruko, 2559) โดยมีสูตรมาตรฐาน ดังนี้ 
  ส่วนผสม               กรัม        
  แป้งข้าวเจ้า    75       
  แป้งมัน     25       
  น้ําเปล่า     250       
  เกลือ     1.25       
  น้ํามัน     100       
 
 2.2 นําแป้งจากเมล็ดทุเรียนที่ผลิตได้มาทดแทนแป้งข้าวเจ้าในการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ โดยใช้ระดับการทดแทน 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 และ 100% ของน้ําหนักแป้งข้าวเจ้า และผลิตตามกรรมวิธีตามข้อ 2.1 
 2.3 วิเคราะห์คุณภาพก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จากแป้งเมล็ดทุเรียน ได้แก่ ค่าสี (CHROMA METER CR-400) 
องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้น ไขมัน เส้นใย เถ้า (AOAC, 2000) และการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยวิธี 9-Point 
Hedonic Scale ในด้านสี กลิ่น รสชาติ ความเหนียว ความเรียบเนียน และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบจํานวน 20 คน 
         3. วางแผนการทดลอง CRD (Completely  Randomized  Design)  เพ่ือศึกษาปริมาณแป้งทุเรียนที่เหมาะสม 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 
    จากการนําก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จากแป้งเมล็ดทุเรียนมาศึกษาคา่สี ได้ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 1 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาปริมาณของแป้งทุเรียนท่ีเหมาะสมในการผลิตเส้นก๋วยเต๋ียว 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
     1. การเตรียมแป้งเมล็ดทุเรียน 
  1.1นําเมล็ดทุเรียนมาล้างทําความสะอาด ผึ่งให้เปลือกนอกแห้ง ปอกเปลือกสีน้ําตาลออกให้เหลือแต่เนื้อเมล็ดท่ีเป็น
สีขาว และหั่นเนื้อเมล็ดทุเรียนเป็นชิ้นเล็กๆ หนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร 
 1.2 นําเนื้อเมล็ดทุเรียนท่ีห่ันเป็นชิ้นเล็กๆ แช่ในสารละลายสารส้มอ่ิมตัว 5% เป็นเวลา 3 ชั่วโมงแล้วล้างด้วยน้ํา
สะอาด 2 ครั้ง และแช่ต่อในสารละลายสารส้มอ่ิมตัว 5% อีกเป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยน้ําสะอาด จากนั้นนํามาแช่ใน
สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ความเข้มข้น 1% เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ล้างด้วยน้ําสะอาด 2 คร้ัง  

1.3 นําเมล็ดทุเรียนมาบดในเครื่องปั่นผสมด้วยสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ ความเข้มข้น 0.075% จนกระทั่ง
ละเอียดแล้วล้างแป้งด้วยน้ําสะอาด บีบน้ําออกโดยใช้ผ้ามัสลิน นําอบแห้งที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 
จนกระทั่งแห้ง  

1.4 นําแป้งทุเรียนที่ได้มาบดด้วยเครื่องบดแห้งให้ละเอียด และนํามาร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 120 เมช เก็บ
รักษาในถุงพลาสติกสภาพสุญญากาศที่อุณหภูมิห้อง เพื่อรอการนําไปใช้ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว 
       2. ศึกษาปริมาณแป้งจากเมล็ดทุเรียนที่เหมาะสมต่อการผลิตก๋วยเตี๋ยว 
  2.1 การผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ โดยนําแป้งข้าวเจ้า แป้งมัน และเกลือผสมคนให้เข้ากัน ค่อยๆ เทน้ําเปล่าลงไปใน
แป้ง นวดประมาณ 5 นาที แล้วจึงเติมน้ําท่ีเหลือลงไปทั้งหมด คนจนแป้งไม่จับกันเป็นก้อน หลังจากนั้นเตรียมภาชนะโดยทา
น้ํามันให้ท่ัวภาชนะบางๆ คนส่วนผสมแป้งแล้วตักใส่พอประมาณแค่บางๆ นึ่งไฟแรง 5 นาที เม่ือสุกแล้วตักใส่จานทาน้ํามัน
บางๆ ทุกชิ้น จากนั้นนํามาวางซ้อนกันเป็นชั้น แล้วจึงห่ันเป็นเส้นพอเหมาะ (Haruko, 2559) โดยมีสูตรมาตรฐาน ดังนี้ 
  ส่วนผสม               กรัม        
  แป้งข้าวเจ้า    75       
  แป้งมัน     25       
  น้ําเปล่า     250       
  เกลือ     1.25       
  น้ํามัน     100       
 
 2.2 นําแป้งจากเมล็ดทุเรียนที่ผลิตได้มาทดแทนแป้งข้าวเจ้าในการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ โดยใช้ระดับการทดแทน 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 และ 100% ของน้ําหนักแป้งข้าวเจ้า และผลิตตามกรรมวิธีตามข้อ 2.1 
 2.3 วิเคราะห์คุณภาพก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จากแป้งเมล็ดทุเรียน ได้แก่ ค่าสี (CHROMA METER CR-400) 
องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้น ไขมัน เส้นใย เถ้า (AOAC, 2000) และการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยวิธี 9-Point 
Hedonic Scale ในด้านสี กลิ่น รสชาติ ความเหนียว ความเรียบเนียน และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบจํานวน 20 คน 
         3. วางแผนการทดลอง CRD (Completely  Randomized  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 
    จากการนําก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จากแป้งเมล็ดทุเรียนมาศึกษาคา่สี ได้ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 1 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสีของเส้นก๋วยเตี๋ยวท่ีทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งเมล็ดทุเรียน 
  ค่าสี  

ปริมาณแป้งเมล็ดทุเรียน  
(% ของน้ําหนักแป้ง) 

L* 
(ค่าสีสว่าง) 

a* 
(ค่าสีเขียว-สีแดง) 

b* 
(ค่าสีเหลือง-น้ําเงิน) 

0 58.19±4.53a -1.37±0.21f -1.33±0.53g 
10 48.64±1.74bc -0.02±0.51e 3.20±0.36f 
20 49.09±5.82bc 0.43±0.04e 4.69±1.02ef 
30 50.95±1.56ab 1.46±0.21d 6.55±0.45de 
40 50.78±0.44ab 1.58±1.02d 7.80±1.44cd 
50 44.20±6.76bcd 2.29±0.67cd 7.97±2.15cd 
60 48.33±3.17bc 2.52±0.55c 9.55±2.51bc 
70 39.17±7.64d 4.29±0.27b 12.14±0.37a 
80 41.11±5.06cd 5.10±0.71ab 10.69±1.23ab 
90 29.91±2.85f 5.34±0.93a 10.71±0.82ab 
100 27.73±5.39f 5.03±0.75ab 10.81±1.42ab 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่กํากับด้วยตัวอักษรต่างกันตามแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ท่ีทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งเมล็ดทุเรียน  ในอัตราส่วน 0% 

(สูตรควบคุม) มีค่าความสว่าง (L*) มากท่ีสุดเท่ากับ 58.19 ซ่ึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) กับผลิตภัณฑ์
ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่ท่ีทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งเมล็ดทุเรียนในอัตราส่วน 30 และ 40% มีค่าความสว่าง (L*) เท่ากับ 50.95 
และ 50.78 ตามลําดับ และผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ท่ีทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งเมล็ดทุเรียนในอัตราส่วน 100% มีค่า
ความสว่าง (L*) น้อยท่ีสุดเท่ากับ 27.73 ดังนั้นผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ท่ีผ่านการทดแทนด้วยแป้งเมล็ดทุเรียนในปริมาณ
ท่ีสูงขึ้นมีแนวโน้มให้สีของผลิตภัณฑ์เข้มขึ้นตามลําดับ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์สูตรควบคุม ส่วนค่า a* และค่า b* ของ
ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ท่ีทดแทนแป้งข้าวเจา้ด้วยแป้งเมล็ดทุเรียนในอัตราส่วน 90% มีค่า a* มากท่ีสุดเท่ากับ 5.34 และ
ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ท่ีทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งเมล็ดทุเรียนในอัตราส่วน 70% มีค่าb* มากท่ีสุดเท่ากับ 12.14 

.โดยปกติแป้งเมล็ดทุเรียนมีค่าสว่าง (L*)อยู่ในช่วง 69.68-76.11  แป้งสีน้ําตาลอ่อน เนื่องจากแป้งจากเมล็ดทุเรียน
ไม่ได้ผ่านการฟอกสีด้วยสารเคมีเช่นเดียวกับแป้งทางการค้าโดยทั่วไป  จึงทําให้แป้งจากเมล็ดทุเรียนมีสีคล้ํา เม่ือนําแป้งจาก
เมล็ดทุเรียนนี้ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร  อาจจะมีผลให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีสีคล้ํากว่าการใช้แป้งการค้าท่ัวไป (สิรินาถ, 2542;   
วริศชนม์ และ ประมวล, 2556) 
 2. ผลการศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมในการใช้แป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้าในการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว 
    จากการใช้แป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้าในการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ โดยใช้อัตราส่วน 0 10 20 30 40 
50 และ 60% ตามลําดับ ผลการประเมินคุณภาพลักษณะปรากฏ และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น 
รสชาติ ความเหนียว ความเรียบเนียน และความชอบโดยรวม แสดงในตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 ในกรณีการประเมินทาง
ประสาทสัมผัส ท่ีอัตราส่วน 70 80 90 และ 100% ไม่สามารถนํามาประเมินได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีลักษณะค่อนข้าง
เละ และฉีกขาด ไม่สามารถลอกออกจากภาชนะให้เป็นแผ่นหรือเป็นเส้นได้ 
 
ตารางที่ 2 ลักษณะปรากฏของเส้นก๋วยเตี๋ยวท่ีทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งจากเมล็ดทุเรียน 
 

ปริมาณแป้งเมล็ดทุเรียน (% ของน้ําหนักแป้ง) ลักษณะปรากฏ 
0 มีสีขาวเนียน เหนียวนุ่ม รสชาติกลมกล่อม 
10 เริ่มมีสีน้ําตาลอ่อนๆ มีความเหนียว รสชาติดี 
20 มีสีน้ําตาลอ่อนๆ มีความเหนียว รสชาติดี 
30 มีสีน้ําตาลอ่อน ค่อนข้างไม่เรียบเนียน มีความเหนียว 

รสชาติค่อนข้างดี 
40 มีสีน้ําตาลที่ เข้มขึ้น ผิวไม่ค่อยเรียบเนียน ค่อนข้าง

เหนียว รสชาติค่อนข้างดี 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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4 
50 มีสีน้ําตาลท่ีเข้มข้ึน ผิวไม่เรียบเนียน ค่อนข้างเหนียว มี

รสฝาดเล็กน้อย มีกลิ่นเมล็ดทุเรียน 
60 มีสีน้ําตาลท่ีเข้มข้ึน ผิวไม่เรียบเนียน ความเหนียวลดลง 

มีรสฝาดเล็กน้อย มีกลิ่นเมล็ดทุเรียน 
70 มีสีน้ําตาลท่ีเข้มข้ึน ผิวไม่เรียบเนียน ความเหนียวไม่ค่อย

มี ค่อนข้างเละ ลอกเส้นออกไม่ค่อยได้ มีรสฝาดปาน
กลาง มีกลิ่นเมล็ดทุเรียน 

80 มีสีน้ําตาลท่ีเข้มข้ึน ผิวไม่เรียบเนียน ความเหนียวไม่ค่อย
มี ค่อนข้างเละ ลอกเส้นออกไม่ค่อยได้ มีรสฝาด มีกลิ่น
เมล็ดทุเรียน 

90 มีสีน้ําตาลท่ีเข้มข้ึน ผิวไม่เรียบเนียน ความเหนียวมีน้อย 
ค่อนข้างเละ ลอกเส้นออกไม่ค่อยได้ มีรสฝาดมาก มีกลิ่น
เมล็ดทุเรียน 

100 มีสีน้ําตาลท่ีเข้มข้ึน ผิวไม่เรียบเนียน ความเหนียวมีน้อย
มาก ค่อนข้างเละ ลอกเส้นออกไม่ได้ มีรสฝาดมาก มี
กลิ่นเมล็ดทุเรียน 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จากแป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้าในระดับการทดแทนที่

สูงขึ้นทําให้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีสีท่ีเข้มขึ้น ผิวสัมผัสไม่เรียบเนียน และเริ่มมีกลิ่นของเมล็ดทุเรียนมากขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับสูตร
ควบคุม เนื่องจากแป้งเมล็ดทุเรียนมีสีค่อนข้างคล้ํา และผงแป้งไม่เนียนเหมือนแป้งข้าวเจ้า  

โดยปกติแป้งเมล็ดทุเรียนมีความคงตัวดีมาก เม็ดแป้งมีส่วนประกอบของอะไมโลส (Amylose) สูง และมีการพองตัวของ
เม็ดแป้งต่ํา ลักษณะของเจลที่ช่วงความหนืดสุดท้ายสูง มีคุณสมบัติของความเป็นแป้งเปียกสูง  ความหนืดสุดท้ายของแป้งนั้นมัก
เกี่ยวข้องกับปริมาณอะไมโลส ซ่ึงมีการกลับมาเชื่อมต่อกันหรือรวมกลุ่มกันในระหว่างการทําให้เย็นภายหลังการเกิด           
เจลาติไนเซชัน (gelatinization) และการฟอร์มตัวของร่างแหของเจล อย่างไรก็ตามการทดแทนแป้งเมล็ดทุเรียนในปริมาณท่ี
มากขึ้นมีผลทําให้เส้นมีความเหนียวลดน้อยลงจนถึงค่อนข้างเละ อาจเกิดจากการพองตัวของเม็ดแป้งต่ํา  ความสามารถใน
การดูดซึมน้ําได้น้อย ดังนั้นปริมาณนํ้ายังคงเหลืออยู่ภายนอกโครงสร้าง มีผลทําให้เส้นแฉะเละและให้ความชื้นสูง นอกจากนี้
อาจขึ้นอยู่กับแรงเฉือนในกระบวนการ ทําให้เม็ดแป้งเปราะแตกหักง่าย จึงเกิดการรั่วไหลของอะไมโลสเกิดข้ึน (Rengsutthi 
and Charoenrein, 2011) 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ท่ีทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้ง 
              จากเมล็ดทุเรียน 
 

 คะแนนความชอบ 
ปริมาณแป้งเมล็ดทุเรียน  
 (% ของน้ําหนักแป้ง) 

สี กลิ่น รสชาติ ความเหนียว ความเรียบเนียน ความชอบ
โดยรวม 

0 7.55±0.35a 6.70±0.54a 7.02±0.12a 7.08±0.43a 7.55±0.25a 7.67±0.23a 
10 6.35±0.13b 5.47±0.16bc 5.88±0.21b 6.05±0.15b 6.07±0.33b 6.35±0.23b 
20 6.38±0.35b 5.65±0.39b 5.62±0.24b 5.90±0.36b 5.72±0.33b 6.18±0.28b 
30 6.22±0.30b 5.20±0.26bcd 5.15±0.35c 5.07±0.14c 5.02±0.32c 5.72±0.30c 
40 5.32±0.42c 4.88±0.35cde 4.63±0.23d 4.57±0.13cd 4.65±0.22c 5.23±0.06d 
50 5.08±0.10c 4.62±0.28de 4.37±0.20d 4.42±0.29de 3.98±0.38d 4.58±0.35e 
60 4.45±0.53d 4.52±0.26e 3.85±0.40e 3.93±0.38e 3.68±0.49d 4.47±0.24e 

 หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่กํากับด้วยตัวอักษรต่างกันตามแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
      จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่สูตรควบคุมมากท่ีสุดในด้านสี กลิ่น 
รสชาติ ความเหนียว ความเรียบเนียน และความชอบโดยรวม โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับ
ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ท่ีใช้แป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้าในทุกอัตราส่วน โดยความชอบในด้านสี และกลิ่นของ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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5 
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วน 10 20 และ 30% ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนแป้งข้าว
เจ้าในอัตราส่วน 0 40 50 และ 60% ตามลําดับ โดยผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แป้งทุเรียนท่ี 0% มีคะแนนความชอบในด้านสีและกลิ่น
มากท่ีสุดเท่ากับ 7.55 และ 6.70 ตามลําดับ เช่นเดียวกับผลการทดสอบในด้านรสชาติ ความเหนียว และความเรียบเนียน 
พบว่าผู้ทดสอบยอมรับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วน 10 และ 20% โดยไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แป้งเมล็ด
ทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วนอื่น โดยผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แป้งทุเรียนที่ 0%  มีคะแนนความชอบด้านรสชาติ ความเหนียว 
และความเรียบเนียน มากที่สุดเท่ากับ 7.02 7.08 และ 7.55 ตามลําดับ 

โดยความชอบโดยรวม ผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แปง้เมล็ดทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วน 0% 
มากที่สุด เท่ากับ 7.67 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จากแป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วน 10 20 
30 40 50 และ 60% ซ่ึงมีคะแนนความชอบเท่ากับ 6.35 6.18 5.72 5.23 4.58 และ 4.47 ตามลําดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่จากแป้งเมล็ดทุเรียน 
      จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในด้านความชื้น ไขมัน เส้นใย และเถ้า ของผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่จาก
แป้งเมล็ดทุเรียนทดแทนแป้งข้าวเจ้า 10% ได้ผลดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ท่ีทดแทนแป้งข้าวเจ้า 
                                 ด้วยแป้งจากเมล็ดทุเรียน 
 

องค์ประกอบทางเคมี  
(%) 

เส้นก๋วยเต๋ียวจากแป้งเมล็ด
ทุเรียน 

 

เส้นก๋วยเต๋ียว 
ทางการค้า 

ความชื้น 73.57 55.16 
ไขมัน 0.09 3.26 
เส้นใย 0.44 0.51 
เถ้า 1.09 1.19 

 
      จากตารางที่ 4 พบว่า ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แป้งจากเมล็ดทุเรียน มีปริมาณ ความชื้น ไขมัน เส้นใย และ
เถ้า มีค่าเท่ากับ 73.57 0.09 0.44 และ 1.09 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทางการค้า พบว่ามีความชื้นมากกว่า 
การทีผลิตภัณฑ์มีความชื้นมากอาจส่งผลต่ออายุการเก็บรักษาท่ีสั้นกว่า ซ่ึงผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ท่ีได้มีอายุการเก็บ
รักษาประมาณ 1-2 วัน ท่ีอุณหภูมิห้อง และประมาณ  3 วัน ท่ีอุณหภูมิ 0 ถึง -10 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณไขมันของเส้น
ก๋วยเตี๋ยวทางการค้ามีมากว่า อาจเนื่องจากกระบวนการผลิตมีการใช้น้ํามันในปริมาณมากเพื่อป้องกันการติดกัน ขณะที่
ปริมาณเส้นใยและเถ้าไม่แตกต่างกัน 
 
สรุปผล 
  การใช้แป้งเมล็ดทุเรียนในผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในด้านลักษณะปรากฏและ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลดลง ซึ่งผู้ทดสอบยังสามารถแยกความแตกต่างระหว่างสูตรควบคุมและ
สูตรที่เติมแป้งเมล็ดทุเรียนได้ โดยเฉพาะในเรื่องสีและกล่ินที่แตกต่างเมื่อปริมาณแป้งทุเรียนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ควรการพัฒนางานวิจัยต่อไป โดยปรับปริมาณการใช้แป้งทุเรียนลดลงไม่เกิน 10% และลดการเกิดสีน้ําตาลในขั้นตอน
การผลิตแป้งทุเรียน ซ่ึงอาจเป็นผลทําให้ได้ลักษณะของเส้นก๋วยเตี๋ยวท่ีมีคุณภาพด้านลักษณะปรากฏและการยอมรับมากข้ึน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ประจําปีงบประมาณ  2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
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การสร้างเครือ่งสับเปลือกมะพร้าวน้ําหอมและทดสอบประสิทธิภาพการตดัวัสด ุ
The Construction of the AromaticCoconut Shell Cutting Machines and 

Cutting PerformanceTesting 
เสกสรร ทาระหอม,  สิทธิพงษ์ ตันสวัสด์ิ, สมศักด์ิ คํามา, จารุวรรณ สิงห์ม่วง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ์

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องสับย่อยเปลือกมะพร้าวน้ําหอมพันธุ์เตี้ยต้นแบบและทดสอบสมรรถนะ

การตัด ขั้นตอนการดําเนินงานประกอบด้วย การศึกษานวัตกรรมเครื่องจักรกลท่ีใช้ตัดวัสดุ และคุณสมบัติทางกายภาพ
เบื้องต้นของเปลือกมะพร้าวน้ําหอมที่ตากแดด 1 วัน การออกแบบและสร้างเครื่องสับเปลือกมะพร้าว ประกอบด้วย 
โครงสร้างเหล็กถังป้อนชุดป้อน (feeder) ล้อเหวี่ยงสําหรับยึดใบมีดและถ่วงสมดุลแท่นรองตัด รางระบายออก และใช้ต้น
กําลังมอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า ส่งกําลังด้วยสายพาน วี ผลการทดสอบสมรรถนะการตัดของเครื่อง โดยทดสอบหา
ความสามารถในการตัด ขนาดวัสดุท่ีตัดได้ คือ ขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ และใหญ่สุด และพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ตัดต่อน้ําหนัก ท่ี
ความเร็วรอบ 600, 750, 900, 1050 รอบต่อนาที และความเร็วรอบชุดป้อนของพูลเล่ย์ขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว ผลการ
ทดลอบพบว่า ท่ีความเร็วรอบตัด/ความเร็วป้อน 750/312, 900/375 รอบต่อนาที เครื่องตัดเปลือกได้ขนาดใหญ่สูงสุด
เท่ากับ 63.97 % และ 56.91 % ใช้กําลังไฟฟ้าเท่ากับ 5.47 และ 3.89 กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อตัน ตัดได้ เท่ากับ100 และ
129.49 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลําดับ และที่ความเร็วรอบตัด/ความเร็วป้อน 750/187–900/225 รอบต่อนาที ตัดได้
ขนาดกลางสูงสุดเท่ากับ 62.87% และ 50.00% ใช้กําลังไฟฟ้าเท่ากับ 4.39 และ 6.82 กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อตัน ตัดได้
เท่ากับ 88.66 และ 90.90 กิโลกรัมต่อชั่วโมงตามลําดับ 
คําสําคัญ: เครื่องสับเปลือก, มะพร้าวน้ําหอม 
 

Abstract 
 

The purposes of this studywere to1) design and develop the aromatic coconut shell 
cuttingprototype and 2) test and validate the efficiency of the constructed machine.The procedures 
include of the study of an innovation of cutting machine and physical properties of 1 day shined 
coconut shell.The machine consists of the steel structure, feeder kit, knife shaft, cutting platform, 
received kit, and 1.5 hp. of electric motor using V-belt for power transmission. Theability of machine 
was tested using the criteria of cutting capability, material size (product) as small, medium large and 
largest size, electrical power used per material-weight at the different angular speed of 600, 750, 900, 
1050 rpm and the angular speed of feeder kit with 6 and 8 inches of pulley sizing.The results showed 
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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บทนํา 
 มะพร้าวมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cocosnucifera L. อยู่ในตระกูล Palmaeมีระบบรากเป็นรากฝอยขนาดเท่าๆ 
กัน แผ่กระจายออกรอบต้นมีส่วนประกอบคือ ลําต้น ใบ ดอก และผล พันธุ์มะพร้าวแบ่งออกเป็น 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ต้นเตี้ย
และต้นสูงมะพร้าวพันธุ์เตี้ยมีอายุการให้ผลเฉลี่ยเมื่ออายุ 3–4 ปี และให้ผลผลิตต่อเนื่องประมาณ 35–40 ปี มีหลายพันธุ์ 
แต่ละพันธุ์มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น เปลือกสีเขียวเหลือง นวล (สีงาช้าง) น้ําตาลแดง หรือสีส้ม น้ํามีรสหวาน มีกลิ่นหอม 
มะพร้าวต้นเตี้ยทุกพันธุ์จะมีผลขนาดเล็ก เมื่อผลแก่มีเนื้อบางและน้อย ซ่ึงได้แก่พันธุ์นกคุ่ม หมูสีเขียว หมูสีเหลือง หรือ
นาฬิกา มะพร้าวเตี้ยน้ําหอมและมะพร้าวไฟปัจจุบันมะพร้าวน้ําหอมเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนิยมใช้ในการบริโภคสด
และส่งออกไปตลาดต่างประเทศ รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มส่วนมะพร้าวต้นสูงจะมีลําต้นใหญ่ โคนต้น
มีสะโพกใหญ่ ต้นสูง โตเต็มท่ีสูงประมาณ 18 เมตร จะเริ่มให้ผลเมื่ออายุ 5–6 ปี และมีอายุยืนให้ผลผลิตต่อเนื่องประมาณ 
80 ปี ประโยชน์ของมะพร้าวมีหลายชนิด เช่น น้ําและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทานเนื้อในผลแก่นําไปขูดและคั้นทํา
กะทิ กะลานําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ ฯลฯ และเปลือกมะพร้าวนําไปใช้สําหรับ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เปลือกมะพร้าวท่ีเป็นวัสดุปลูกจะใช้เพื่อผสมกับดินซ่ึงจะช่วยให้มี
ช่องว่างในดินต้นไม้เจริญเติบโตเร็ว ขนาดเปลือกมะพร้าวท่ีใช้สําหรับผสมดินมีหลายขนาดแต่ละขนาดจะเหมาะสมกับพืช
และการดูแลท่ีแตกต่างกันเช่นสับละเอียดท่ีมีขนาดใหญ่กว่าขุยมะพร้าว ใช้สําหรับปลูกพืชกระถางเล็ก สับขนาดเปลือก
1x1 ซม.ผสมกับดินปลูกได้ดีและปลูกต้นไม้กระถาง ขนาดเปลือก 2.5x2.5 ซม.ใช้ผสมดินปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่วงกระถาง 
15 นิ้วเป็นต้นไป และขนาดเปลือกใหญ่เหมาะกับปลูกต้นไม้ใหญ่ ฯลฯ ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนท่ีปลูกมะพร้าวพันธ์เตี้ย
(น้ําหอม) ในเขตอําเภอเมือง อําเภอบางคล้า อําเภอบ้านโพธิ์ อําเภอคลองเขื่อน อําเภอบางน้ําเปร้ียว อําเภอบางปะกง 
อําเภอราชสาส์น อําเภอท่าตะเกียบ และอําเภอแปลงยาว มีพ้ืนที่ปลูก 13,182 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 1,140 กิโลกรัมต่อไร่
(www.chachoengsao.doae.go.th.เข้าถึงวันที่ 1 กันยายน 2560) 
 

  
ก) ตัวอย่างลูกมะพร้าวน้ําหอมพันธุ์เต้ีย ข) ตัวอย่างเปลือกมะพร้าวท่ีเกษตรกรทิ้ง 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างลูกมะพร้าวและเปลือกมะพร้าวน้ําหอม 

 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรและชุมชนในท้องถิ่นได้นําเอาวัสดุท่ีท้ิงกลับมาใช้ใหม่จึงมีการ
สร้างเครื่องทุ่นแรงสําหรับเกษตรกรและพ่อค้าแปรรูปมะพร้าวนํ้าหอม เพื่อใช้สับเปลือกมะพร้าวให้มีขนาดตามต้องการ มี
ราคาถูกใช้ในท้องถิ่นของตนเองและมีความปลอดในการใช้งาน เครื่องสับนี้ใช้ต้นกําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับตัด
ด้วยแรงเฉือนจากใบมีดท่ีหมุนและมีผู้ศึกษาเครื่องตัดวัสดุต่างๆ ดังนี้ 
 สุวรรณ หอมหวน และคณะ (2548) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องตัดสับพืชอาหารหยาบสําหรับเลี้ยงโคใช้กําลัง
ขับจากรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ทดสอบกับข้าวโพดท่ีมีอายุพร้อมเก็บเกี่ยวบนแปลง 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 โดยใช้ห่ันผักตบชวาแบบสดและแบบไม่สด สมรรถนะการตัดท่ีสามารถตัดได้สูงสุด 
แบบสดท่ีความเร็วรอบ 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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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 มงคล ตุ่นเฮ้า และคณะ (2554) ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยต้นถั่วลิสงใช้เครื่องยนต์ 6 แรงม้าเป็นต้น
กําลังมีใบมีดสําหรับห่ันย่อยจํานวน 2 ใบความยาว 1 ฟุต ทําจากเหล็กไฮสปีด ติดต้ังตรงข้ามกันวางมุมเอียง 18 องศากับ
แนวระดับความเร็วรอบของใบมีดห่ันที่เหมาะสม 900 รอบต่อนาทีมีอัตราการทํางาน 515 กิโลกรัม/ชั่วโมง ความเร็วการ
ป้อน 3 เมตร/นาที ขนาดชิ้นที่ห่ันย่อยได้  6.2–7.6 เซนติเมตร อัตราการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง 1 ลิตร/ชั่วโมง 
 บริษัทนครินทร์กรุงเทพ จํากัด(2555)ได้สร้างเครื่องห่ันย่อยอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 0.90 
เมตร สูง 1 เมตรใช้เครื่องยนต์เบนซิน 6.5 แรงม้า เป็นต้นกําลัง สําหรับนําไปทําอาหารสัตว์และปุ๋ยชีวภาพโดยห่ันย่อยได้
ท้ังซากพืชสดและซากพืชแห้ง เช่น กระถิน ซังข้าวโพด ผักตบชวา ผักสด เถาวัลย์ หญ้าแห้ง ฯลฯ สามารถหั่นย่อยได้ 
1,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ขนาดความยาววัสดุท่ีห่ันย่อยประมาณ 0.5–1 เซนติเมตร  
 Hammed, Abdulkareen, Qluwadare and Teslim(2015) ได้พัฒนาเครื่องหั่นย่อยพลาสติก เพื่อนํากลับมา
ใช้ใหม่ เครื่องนี้มีอุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบสําคัญ 4 ส่วน คือชุดป้อน ห้องหั่นย่อย รางระบายออกของวัสดุท่ีถูกห่ันย่อย
และโครงสร้างเหล็กสําหรับยึดอุปกรณ์และมีชุดใบมีดหมุนเพื่อห่ันย่อย ใช้ต้นกําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสามารถหั่น
ย่อยได้ประมาณ 10.2 kg ใช้เวลา 30 นาที และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.69 % 
 Kumar and Kumar (2015) ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยวัสดุเกษตรที่เป็นของเสีย เพื่อตัดก้านใบ
และพื้นที่ใบ เครื่องต้นแบบนี้ มีส่วนประกอบโครงเหล็กทําจากเหล็กกล้า มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส มีชุดเฟือง ลูกปืน ชุดตัด 
ทําจากเหล็กทังสะเตนคาร์ไบด์ และมีเพลา 2 เพลา เครื่องนี้ส่งกําลังด้วยสายพานผ่านแพลาชุดเฟืองขับใบมีดซ่ึงใบมีดมี
ท้ังหมด 8 ใบ เมื่อใบมีดหมุนจะตัดลําต้นและใบในห้องตัดและไหลออกด้านล่าง 
 เครื่องสับเปลือกมะพร้าวน้ําหอมจากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องสับ
เปลือกมะพร้าวน้ําหอมซ่ึงมีคุณสมบัติด้านกายภาพท่ีแตกต่างจากมะพร้าวแกงท่ีมีขนาดใหญ่และมีความยาวแตกต่างจาก
มะพร้าวน้ําหอม เพื่อให้เหมาะกบัการนําไปใช้งานสับผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องสับย่อยเปลือกมะพร้าวน้ําหอมพันธุ์เตี้ยต้นแบบเพื่อใช้ในชุมชน 
 2.  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทํางานและสมรรถนะในการตัดวัสดุของเครื่อง 
 
อุปกรณ์และวธิีดําเนนิการวจิัย 

1.  อุปกรณ์ 
1) เปลือกมะพร้าวน้ําหอมพันธุ์เตี้ย 
2) เครื่องอบแห้งหาค่าความชื้นย่ีห้อTermak 
3) Digital multimeter C.A 8220   
4) เครื่องวัดความเร็วรอบTechometer, DT–6236B, CEM 
5) เครื่องชั่งน้ําหนักแบบเข็มวัด ขนาด 5 kg 
6) เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
7) นาฬิกาจับเวลา 
8) ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก 

 2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 เนื่องจากเครื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สําหรับสับเปลือกมะพร้าวน้ําหอมให้มีขนาดที่เหมาะสม ใช้ในด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการออกแบบเครื่องสับใช้หลักการสับวัสดุด้วยคมมีดท่ีเคลื่อนที่
ในแนวรัศมีเพื่อให้เกิดแรงเฉือนตัดวัสดุให้ขาดแยกออกจากกันแล้วไหลออกด้านล่างด้วยแรงเหวี่ยงของใบพัดหมุน และใช้
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลท์ 50 เฮิอร์ส (Hz) เป็นต้นกําลังใช้ง่ายและปลอดภัยแบ่งการศึกษาและออกแบบ
เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 2.1 ศึกษาคุณสมบัติพ้ืนฐานเพื่อการออกแบบโดยการเลือกลูกมะพร้าวน้ําหอมที่มีอายุถึงการเก็บเกี่ยวและ
ใช้เปลือกมะพร้าวหลังจากปอกเปลือก 1 วัน และพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพดังนี้ ความกว้าง ความยาวใช้วิธีวัดด้วย
ไม้บรรทัด ความหนาแน่นหาได้โดยการชั่งน้ําหนักวัสดุและแทนที่น้ําในถ้วยบิกเกอร์แล้วคํานวณค่าจากสมการท่ี 3 และ

4 
 

ความชื้นใช้มาตรฐานเปียกแบบวิธีทางตรงโดยการอบแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ130°C เป็นเวลา2ชั่วโมง โดยการชั่งน้ําหนัก
วัสดุก่อนและหลังอบแล้วคํานวณหาค่าความชื้นจากสมการที่ 1 
 ความชื้นของวัสดุ(มาตรฐานเปียก) คืออัตราส่วนน้ําในวัสดุกับน้ําหนักวัสดุท้ังหมด มีหน่วยเป็น % 
สามารถคํานวณได้ดังนี้ 

    % ความชื้น(wb)=    100w d

w

W W
W
−⎛ ⎞

×⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (1) 

    
 Ww แทนน้ําหนักของวัสดุท้ังหมด (น้ํา และมวล), กรัม 
 Wd แทน   นํ้าหนักของวัสดุแห้ง, กรัม 
 

  
ก) เปลือกมะพร้าวน้ําหอม ข) เปลือกมะพร้าวน้ําหอมตากแดด 1 วัน 

     
ภาพที่ 2ตัวอย่างวัสดุเปลือกมะพร้าวน้ําหอม 

 
 2.2  การออกแบบได้ออกแบบโดยใช้หลักการของแรงเฉือนตัดวัสดุให้ขาดแยกออกจากกันด้วยคมมีด
เคลื่อนที่ในแนวรัศมี กล่าวคือเมื่อป้อนเปลือกมะพร้าวเข้าถังป้อนด้านบนด้วยมือ เปลือกมะพร้าวจะถูกกด บีบด้วยชุด
กลไกการป้อนที่มีลักษณะเป็นหนามหมุนกดและรีดเปลือกมะพร้าวให้เคลื่อนที่ ท่ีสัมพันธ์กับรอบหมุนของใบมีดตัด เม่ือ
ใบมีดหมุนใบมีดจะตัดวัสดุให้ขาดแยกจากกัน ซ่ึงในการออกแบบใบมีดขนาดใบมีดมุมเอียงของใบมีดความเร็วรอบของ
ใบมีด และความเร็วชุดป้อนจะต้องสัมพันธ์กับกําลังของมอเตอร์ และออกแบบให้เครื่องนี้มีขนาดเหมาะสมและปลอดภัย
ใช้งานสะดวก ในการออกแบบจะกําหนดอุปกรณ์หลักท่ีสําคัญดังภาพที่2 ดังนี้คือ โครงสร้างเหล็กสําหรับยึดชิ้นส่วน
ท้ังหมดถังป้อนชุดป้อน(feeder)เปลือกมะพร้าวล้อเหวี่ยงสําหรับยึดใบมีดและถ่วงสมดุลแท่นรองตัดและรางระบายออก
เปลือกมะพร้าวกําลังที่ใช้ในสับเปลือกมีหน่วยเป็นแรงม้า คํานวณได้จากสมการท่ี2 และความเข้มของแรงเฉือนตัดแต่ละ
ครั้งต่อใบมีด ดังสมการที่ 3  

    Power=
22

60
N r mπ× × ×⎛ ⎞ ×⎜ ⎟

⎝ ⎠
  วัตต์  (2) 

  m = 13.2 กิโลกรัม, N= 1,440 รอบต่อหน้าท่ี , r = 0.005 เมตร 
    Power  =  749  วัตต์ = 1.004  ≈  1.5 แรงม้า  
 

   ( * )
FOCMXSSSF
LWC LTC

=    (3) 

    FOCM=  13.2 kg*9.81 = 129.492 นิวตันเมตร  
    LWC=  ความหนา= 3.00 มม. 
    LTC= ความยาวใบมีด= 160 มม. 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ความชื้นใช้มาตรฐานเปียกแบบวิธีทางตรงโดยการอบแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ130°C เป็นเวลา2ชั่วโมง โดยการชั่งน้ําหนัก
วัสดุก่อนและหลังอบแล้วคํานวณหาค่าความชื้นจากสมการที่ 1 
 ความชื้นของวัสดุ(มาตรฐานเปียก) คืออัตราส่วนน้ําในวัสดุกับน้ําหนักวัสดุท้ังหมด มีหน่วยเป็น % 
สามารถคํานวณได้ดังนี้ 

    % ความชื้น(wb)=    100w d

w

W W
W
−⎛ ⎞

×⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (1) 

    
 Ww แทนน้ําหนักของวัสดุท้ังหมด (น้ํา และมวล), กรัม 
 Wd แทน   นํ้าหนักของวัสดุแห้ง, กรัม 
 

  
ก) เปลือกมะพร้าวน้ําหอม ข) เปลือกมะพร้าวน้ําหอมตากแดด 1 วัน 

     
ภาพที่ 2ตัวอย่างวัสดุเปลือกมะพร้าวนํ้าหอม 

 
 2.2  การออกแบบได้ออกแบบโดยใช้หลักการของแรงเฉือนตัดวัสดุให้ขาดแยกออกจากกันด้วยคมมีด
เคลื่อนที่ในแนวรัศมี กล่าวคือเมื่อป้อนเปลือกมะพร้าวเข้าถังป้อนด้านบนด้วยมือ เปลือกมะพร้าวจะถูกกด บีบด้วยชุด
กลไกการป้อนที่มีลักษณะเป็นหนามหมุนกดและรีดเปลือกมะพร้าวให้เคลื่อนที่ ท่ีสัมพันธ์กับรอบหมุนของใบมีดตัด เมื่อ
ใบมีดหมุนใบมีดจะตัดวัสดุให้ขาดแยกจากกัน ซ่ึงในการออกแบบใบมีดขนาดใบมีดมุมเอียงของใบมีดความเร็วรอบของ
ใบมีด และความเร็วชุดป้อนจะต้องสัมพันธ์กับกําลังของมอเตอร์ และออกแบบให้เครื่องนี้มีขนาดเหมาะสมและปลอดภัย
ใช้งานสะดวก ในการออกแบบจะกําหนดอุปกรณ์หลักท่ีสําคัญดังภาพที่2 ดังนี้คือ โครงสร้างเหล็กสําหรับยึดชิ้นส่วน
ท้ังหมดถังป้อนชุดป้อน(feeder)เปลือกมะพร้าวล้อเหวี่ยงสําหรับยึดใบมีดและถ่วงสมดุลแท่นรองตัดและรางระบายออก
เปลือกมะพร้าวกําลังที่ใช้ในสับเปลือกมีหน่วยเป็นแรงม้า คํานวณได้จากสมการท่ี2 และความเข้มของแรงเฉือนตัดแต่ละ
ครั้งต่อใบมีด ดังสมการที่ 3  

    Power=
22

60
N r mπ× × ×⎛ ⎞ ×⎜ ⎟

⎝ ⎠
  วัตต์  (2) 

  m = 13.2 กิโลกรัม, N= 1,440 รอบต่อหน้าท่ี , r = 0.005 เมตร 
    Power  =  749  วัตต์ = 1.004  ≈  1.5 แรงม้า  
 

   ( * )
FOCMXSSSF
LWC LTC

=    (3) 

    FOCM=  13.2 kg*9.81 = 129.492 นิวตันเมตร  
    LWC=  ความหนา= 3.00 มม. 
    LTC= ความยาวใบมีด= 160 มม. 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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129.492
(0.160*0.003

SSSF =  = 269,775 นิวตัน/ตารางเมตร 

=  269.775กิโลนิวตัน 
 เม่ือ FOCM= แรงตัด(นิวตัน), LWC = ความหนาคมมีด(มม.),LTC = ความยาวใบมีด(มม.) 
 

 2.3  การทดสอบการทํางานและสมรรถนะการตัดของเครื่องแบ่งการทดสอบเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
 1)  การทดสอบการทํางานของเครื่องหลังจากสร้างเสร็จได้ทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
การส่งกําลังการหมุนของใบมีดและกลไกการป้อนเปลือกมะพร้าวของชุดป้อนเพื่อให้เปลือกมะพร้าวเคลื่อนสัมพันธ์กับการ
ตัดของใบมีดท่ีหมุนหลังจากนั้นมีการปรับชุดป้อนให้สามารถปรับระยะให้ขึ้น–ลงได้ให้มีขนาดเท่ากับความหนาของเปลือก
มะพร้าวได้ 
 2)  การทดสอบสมรรถนะการทํางานของเครื่องตัดมีค่าชี้วัด ดังนี้ 
   (1) ขนาดวัสดุในการทดสอบ ได้แบ่งขนาดวัสดุท่ีตัดได้เป็น 4 ขนาด คือ 
    ขนาดเล็กความยาว 1.0 ≤ L ≤2.0 เซนติเมตร 
    ขนาดกลางความยาว 2..0<L ≤3.0 เซนติเมตร 
    ขนาดใหญ่ความยาว  3.0<L ≤4.0 เซนติเมตร 
    ขนาดใหญ่สุด ความยาว  4.0 < L ≤  5.0 เซนติเมตร 
  (2) ความสามารถในการตัด (กิโลกรัมต่อชั่วโมง)และพลังงานของเครื่องที่ใช้ตัด (กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อ
กิโลกรัม) 
  3)  ทดสอบด้วยความเร็วรอบของใบมีดตัด 4 ระดับคือ 600, 750, 900 และ 1,050 รอบต่อนาที
และความเร็วรอบชุดป้อน 2 ระดับ คือความเร็วรอบของพูลเลย์ขนาด 6 น้ิว และ 8 น้ิว 
  4)  เมื่อใบมีดหมุนใบมีดจะตัดวัสดุท่ีป้อนด้วยมืออย่างต่อเนื่องที่ป้อนในช่องป้อนด้านบนและถูกชุด
ป้อนรีดกดให้เปลือกมะพร้าวเคลื่อนที่เพื่อให้ใบมีดตัดและวัดค่าความยาวท้ังสามระดับ และคํานวณหาความสามารถที่ตัด
ได้ต่อหน่วยเวลาและวัดกําลังที่ใช้ตัดวัสดุต่อหน่วยนํ้าหนักผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3ซ่ึงมีวิธีการ
ทดสอบดังนี้ 
   (1)  ใช้วัสดุจํานวน 5 กิโลกรัมต่อความเร็วรอบต่อประเภทของวัสดุทดสอบกับเปลือกมะพร้าวท่ี
ปอกเปลือกตากแดด 1 วัน    
   (2)  ทดสอบความเร็วรอบใบมีดตัดท่ีเหมาะสมโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้าท่ีปรับ
ความเร็วรอบได้ส่งกําลังผ่านพูลเล่ย์เพลาขับใบมีด 4 ระดับแต่ละระดับความเร็วรอบหมุนตัดใช้ความเร็วชุดป้อน 2 ระดับ 
คือใช้พูลเล่ย์ ขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว เป็นพูลเล่ย์ขับชุดป้อน (feeder) ในการทดสอบการตัดเปลือกมะพร้าวแต่ละ
ประเภทใช้เปลือกมะพร้าว จํานวน 5 กิโลกรัม ทดลอง 5 ซํ้า ซํ้าละ1 กิโลกรัมต่อหนึ่งรอบรวมเปลือกมะพร้าวท้ังหมด 40 
กิโลกรัม ทดลองท้ังหมด40ครั้ง 
   (3) ป้อนวสัดุโดยใช้มือป้อนอย่างต่อเนื่องและจับเวลาและวัดกําลังท่ีใช้ตัด 
   (4) วัดขนาดความยาวท่ีตัดได้โดยการสุ่มตัวอย่าง 200 กรัมจากตัวอย่างวัสดุท่ีทดลอง 1 
กิโลกรัมทดลอง 5 ซํ้า ต่อหนึ่งความเร็วรอบ รวม 1 กิโลกรัม ต่อหนึ่งความเร็วรอบตัด 
 
ผลการทดสอบ 
 1. สมบัติทางกายภาพเบื้องต้นของวัสดุได้แก่ ความยาวความหนาความหนาแน่น และความชื้นมาตรฐาน
เปียกของเปลือกมะพร้าวน้ําหอมแห้ง 1 วัน แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพของเปลือกมะพร้าว 
 

วัสดุ ความยาว
เฉลี่ย(ซม.) 

ความกว้าง
เฉลี่ย(ซม.) 

ความหนา 
(ซม.) 

ความหนาแน่น
(กรัมต่อมล.) 

ความชื้นมาตรฐาน
เปียก (%) 

เปลือกมะพร้าว
แห้ง 1 วัน 8.04 6.37 1.68 0.833 81.91 

  
 2. เครื่องตัดวัสดุมีส่วนประกอบที่สําคัญ คือ 
 2.1 โครงเหล็กมีขนาด กว้าง × ยาว × สูง เท่ากับ 435× 815 × 380 มม. แสดงดังภาพที่ 3 

2.2  ถังป้อนและห้องตัด แยกออกเป็น 2 ส่วน คือชิ้นส่วนด้านบนเป็นรูปครึ่งวงกลมมีรัศมีเท่ากับ 295 มม. 
กว้าง 160 มม. และชิ้นส่วนด้านล่างกว้าง 160 มม. ยาว 580 มม.และสูง 375 มม. ทําจากเหล็กแผ่นเชื่อมขึ้นรูปใช้
สําหรับป้อนวัสดุและตัด 

2.3 รางระบายเปลือกมะพร้าวมีขนาดกว้าง 170 มม. สูง 300 มม.สําหรับให้เปลือกมะพร้าวระบาย
ออกเป็นโครงเหล็กเดียวกันกับห้องตัด 

2.4 ชุดตัดประกอบด้วยใบมีดทําจากเหล็กกล้าผสมคาร์ไบด์จํานวน 3 ใบ กว้าง 48.60 มม.ยาว 160 มม.
ยึดติดบนล้อหมุนเหวี่ยงรัศมีเท่ากับ 290 มม. ระยะห่างใบมีดห่างกันเฉลี่ย 120 องศา สวมบนเพลาเหล็กกล้าละมุนขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 30 มิลลิเมตร แสดงดังภาพที่ 3 

2.5 ชุดป้อน(feeder) มีลักษณะกลมทรงกระบอกทําจากเหล็กกล้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 380 
มิลลิเมตร และยาว เท่ากับ 170 มม.และใช้เหลก็เส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. สูง 120มม. เป็นซ่ีเพื่อกวาดและกด
เปลือกมะพร้าวให้เคลื่อนที่ให้ใบมีดตัด แสดงดังภาพที่ 4 

2.6 ชุดแท่นรองตัด เป็นเหล็กกล้ายึดติดกับโครงเหล็กเพื่อสําหรับรองเปลือกมะพร้าว ยึดแน่นกับโครงมี
ขนาดกว้าง 75 ยาว 160 และ หนา 80มิลลิเมตร  

2.7 การทํางานของเครื่องเมื่อป้อนเปลือกมะพร้าวด้วยมือเข้าไปในช่องถังป้อนด้านบน เปลือกมะพร้าวจะ
ไหลเข้าและชุดป้อนจะกดและบีบให้เปลือกมะพร้าวไหลเข้าไปท่ีแท่นรองตัดและเม่ือใบมีดหมุนจะสับให้เปลือกมะพร้าว
ขาดด้วยแรงเฉือนซ่ึงมีความเข้มของแรงเฉลี่ยเท่ากับ269.775 กิโลนิวตันเปลือกมะพร้าวท่ีถูกตัดจะถูกพ่นออกช่องราง
ระบายออก 

 
ภาพที่ 3 โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องสับ 

 

โครงเหล็ก 

มอเตอร์ไฟฟ้า 

ห้องตัดด้านล่าง 

ถังป้อนด้านบน 

พูลเล่ย์ขับชุดป้อน 

ห้องตัดด้านบน 

รางระบายออก 

พูลเล่ย์ขับชุดใบมีดตัด 

สายพานส่งกําลัง 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพของเปลือกมะพร้าว 
 

วัสดุ ความยาว
เฉลี่ย(ซม.) 

ความกว้าง
เฉลี่ย(ซม.) 

ความหนา 
(ซม.) 

ความหนาแน่น
(กรัมต่อมล.) 

ความชื้นมาตรฐาน
เปียก (%) 

เปลือกมะพร้าว
แห้ง 1 วัน 8.04 6.37 1.68 0.833 81.91 

  
 2. เครื่องตัดวัสดุมีส่วนประกอบที่สําคัญ คือ 
 2.1 โครงเหล็กมีขนาด กว้าง × ยาว × สูง เท่ากับ 435× 815 × 380 มม. แสดงดังภาพที่ 3 

2.2  ถังป้อนและห้องตัด แยกออกเป็น 2 ส่วน คือชิ้นส่วนด้านบนเป็นรูปครึ่งวงกลมมีรัศมีเท่ากับ 295 มม. 
กว้าง 160 มม. และชิ้นส่วนด้านล่างกว้าง 160 มม. ยาว 580 มม.และสูง 375 มม. ทําจากเหล็กแผ่นเชื่อมขึ้นรูปใช้
สําหรับป้อนวัสดุและตัด 

2.3 รางระบายเปลือกมะพร้าวมีขนาดกว้าง 170 มม. สูง 300 มม.สําหรับให้เปลือกมะพร้าวระบาย
ออกเป็นโครงเหล็กเดียวกันกับห้องตัด 

2.4 ชุดตัดประกอบด้วยใบมีดทําจากเหล็กกล้าผสมคาร์ไบด์จํานวน 3 ใบ กว้าง 48.60 มม.ยาว 160 มม.
ยึดติดบนล้อหมุนเหวี่ยงรัศมีเท่ากับ 290 มม. ระยะห่างใบมีดห่างกันเฉลี่ย 120 องศา สวมบนเพลาเหล็กกล้าละมุนขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 30 มิลลิเมตร แสดงดังภาพที่ 3 

2.5 ชุดป้อน(feeder) มีลักษณะกลมทรงกระบอกทําจากเหล็กกล้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 380 
มิลลิเมตร และยาว เท่ากับ 170 มม.และใช้เหลก็เส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. สูง 120มม. เป็นซ่ีเพื่อกวาดและกด
เปลือกมะพร้าวให้เคลื่อนที่ให้ใบมีดตัด แสดงดังภาพที่ 4 

2.6 ชุดแท่นรองตัด เป็นเหล็กกล้ายึดติดกับโครงเหล็กเพื่อสําหรับรองเปลือกมะพร้าว ยึดแน่นกับโครงมี
ขนาดกว้าง 75 ยาว 160 และ หนา 80มิลลิเมตร  

2.7 การทํางานของเครื่องเมื่อป้อนเปลือกมะพร้าวด้วยมือเข้าไปในช่องถังป้อนด้านบน เปลือกมะพร้าวจะ
ไหลเข้าและชุดป้อนจะกดและบีบให้เปลือกมะพร้าวไหลเข้าไปท่ีแท่นรองตัดและเม่ือใบมีดหมุนจะสับให้เปลือกมะพร้าว
ขาดด้วยแรงเฉือนซ่ึงมีความเข้มของแรงเฉลี่ยเท่ากับ269.775 กิโลนิวตันเปลือกมะพร้าวที่ถูกตัดจะถูกพ่นออกช่องราง
ระบายออก 

 
ภาพที่ 3 โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องสับ 

 

โครงเหล็ก 

มอเตอร์ไฟฟ้า 

ห้องตัดด้านล่าง 

ถังป้อนด้านบน 

พูลเล่ย์ขับชุดป้อน 

ห้องตัดด้านบน 

รางระบายออก 

พูลเล่ย์ขับชุดใบมีดตัด 

สายพานส่งกําลัง 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
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ภาพที่ 4 ชุดใบมีดตัด (หน่วย : ซม.) 

 

 
 

ภาพที่ 5 ชุดป้อน (หน่วย : ซม.) 
 

 3. สมรรถนะการตัดวัสดุของเครื่อง  
 3.1  ขนาดของวัสดุ จากการทดสอบการทํางานของเครื่อง ปรากฏผลดังตารางที่ 2 ซ่ึงพบว่าท่ีความเร็ว
รอบใบมีดแตกต่างกันสี่ระดับเคร่ืองสามารถตัดเปลือกมะพร้าวได้มากสุด คือขนาดใหญ่ (3.0 < L ≤ 4.0 ซม.)เปอร์เซ็นต์
ท่ีตัดได้ดังนี้ คือ 63.97%, 56.91%, 53.5% และ 49.50% ตามลําดับ ท่ีความเร็ว 750/312, 900/375, 600/250 และ
1,050/437 รอบต่อนาที และรองลงมา เครื่องตัดเปลือกมะพร้าวได้ขนาดกลาง (2.0 < L ≤ 3.0 ซม.) เปอร์เซ็นต์ท่ีตัดได้ 
ดังนี้ คือ 37.62%, 37.50%, 31.03% และ 22.41% ท่ีความเร็วรอบ 1,050/437, 600/250, 900/375 และ 750/312 
รอบต่อนาที ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การตัดวัสดุท่ีตัดได้ท่ีความเร็วรอบแตกต่างกันใช้พูลเล่ย์ป้อนขนาด 6 น้ิว 
 

เปลือก
มะพร้าว 

 
ความเร็วรอบใบมีดตัดที่แตกต่างกัน/ความเรว็ป้อน (รอบ/นาที) 

 
600/250 750/312 900/375 1,050/437 

เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่
สุด เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่

สุด เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่ 
สุด เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่ 

สุด 
ตากแดด 

1 วัน 
1.78 
% 

37.50  
% 

53.58 
% 

7.14 
% 

0 
% 

22.41 
% 

63.9
7% 

13.7
9 % 

6.89
% 

31.03
% 

56.91
% 

5.17
% 

1.98
% 

37.62 
% 

49.50 
% 

9.90
% 

 

ใบมีด 
ล้อหมุนเหวี่ยง 

แผ่นเหล็กยึดใบมีด 
เพลากลม 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ท่ีความเร็วรอบแตกต่างกัน 4 ระดับ เครื่องสามารถตัดเปลือกมะพร้าวได้ขนาดกลาง              
(2.0 < L ≤ 3.0 ซม.)เปอร์เซ็นต์ท่ีตัดได้จากมากไปน้อย ดังนี้คือ 62.80 %, 50.00 %, 46.77 % และ 18.26 % 
ตามลําดับ ท่ีความเร็ว 750/187, 900/225, 600/150 และ 1,050/262 รอบต่อนาที และรองลงมาเครื่องตัดเปลือก
มะพร้าวได้ขนาดใหญ่(3.0 < L ≤ 4.0 ซม)เปอร์เซ็นต์ท่ีตัดได้ดังนี้คือ 45.1 %, 41.8 %,18.5 % และขนาดเล็ก 13.0 % 
ท่ีความเร็วรอบ 750/187900/225, 600/150 และ 1,050/262 รอบต่อนาที ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์การตัดวัสดุท่ีตัดได้ท่ีความเร็วรอบแตกต่างกันใช้พูลเล่ย์ป้อนขนาด 8 น้ิว 
 

เปลือก
มะพร้าว 

 
ความเร็วรอบใบมีดตัดที่แตกต่างกัน/ความเรว็ป้อน (รอบ/นาที) 

 
600/150 750/187 900/225 1,050/263 

เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่
สุด เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่

สุด เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่ 
สุด เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่ 

สุด 
ตากแดด 

1 วัน 
15.71

% 
46.77

% 
18.57 

% 
2.85 
% 

3.22
% 

62.87
% 

45.1
6% 

4.83
% 

3.48
% 

50.0
% 

41.86
% 

0 
% 

13.04
% 

18.26
% 

7.82
% 

1.74
% 

 
ขนาดเล็ก = 1.0 ≤  L ≤ 2.0 ซม. ขนาดกลาง = 2.0< L ≤ 3.0 ซม. ขนาดใหญ่ = 3.0< L ≤ 4.0 ซม. ขนาด

ใหญ่สุด= 4.0 < L ≤ 5.0 ซม. 
 
 3.2  ความสามารถในการตัด 
  ความสามารถในการตัดแสดงดังตารางที่ 4 – 5 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4  ความสามารถในการตัด และพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในการตัดท่ีความเร็วรอบ 600, 750, 900 และ 1,050 รอบ

ต่อนาที และความเร็วชุดป้อน (ใช้พูลเล่ย์ป้อนขนาด 6 น้ิว) 
 

เปลือก
มะพร้
าว 

ความสามารถในการตัด (kg/hr) พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ตัด (kW–hr/ton) 

600/187r
pm 

750/2
34 

rpm 

900/281r
pm 

1,050/328r
pm 

600/187r
pm 

750/234r
pm 

900/2
81 

rpm 

1,050/328r
pm 

ตาก
แดด 
1 วัน 

82.94 100 129.49 180 9.20 5.47 3.89 10.00 

 
ตารางที่ 5 ความสามารถในการตัด และพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในการตัดท่ีความเร็วรอบ 600, 750, 900 และ 1,050 รอบ  

ต่อนาที และความเร็วชุดป้อน (ใช้พูลเล่ย์ป้อนขนาด 8 น้ิว) 
 

เปลือก
มะพร้าว 

ความสามารถในการตัด (kg/hr) พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ตัด (kW–hr/ton) 
600/150 

rpm 
750/187 

rpm 
900/225 

rpm 
1,050/263 

rpm 
600/150 

rpm 
750/187 

rpm 
900/225 

rpm 
1,050/263 

rpm 
ตากแดด 

1วัน 80.35 88.66 90.90 88.23 9.96 4.39 6.82 6.00 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ก) เปลือกมะพร้าวรอบ 600 rpm ข) เปลือกมะพร้าวรอบ 750 rpm 

  

 
ค) เปลือกมะพร้าวรอบ 900 rpm ง) เปลือกมะพร้าวรอบ 1050 rpm 

    
ภาพที่ 5 ตัวอย่างเปลือกมะพร้าว 

 
 ผลการทดสอบดังตารางท่ี 4–5 พบว่าท่ีความเร็วรอบตัดและความเร็วป้อนที่แตกต่างกันสองระดับ เครื่อง
สามารถตัดได้ดังนี้ ใช้เปลือกมะพร้าวตากแดด 1 วัน ความเร็วตัด 4 ระดับ ใช้พูลเล่ย์ป้อนขนาด 6 นิ้ว ทุกความเร็วรอบ
เครื่องตัดเปลือกมะพร้าวได้ เรียงลําดับดังนี้ ความเร็วรอบ 1,050, 900, 750 และ 600 รอบต่อนาที ตัดได้ 180, 129.49, 
100 และ82.94 กิโลกรัมต่อชั่วโมงตามลําดับ และใช้พูลเล่ย์ป้อนขนาด 8 นิ้ว เครื่องตัดเปลือกมะพร้าวได้ดังนี้ความเร็ว
รอบ 900, 750, 1,050 และ 600 รอบต่อนาที ตัดได้ 90.90, 88.66, 88.23 และ 80.35 กิโลกรัมต่อชั่วโมงตามลําดับ 

3.3 พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในการตัด 
 ผลการทดสอบตารางที่ 4 และ ตารางท่ี 5 พบว่า พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในการตัดเปลือกมะพร้าวที่ตาก

แดด 1 วันความเร็วรอบตัด 4 ระดับ ใช้พูลเล่ย์ป้อนขนาด 6 นิ้วใช้พลังงาน 3.89–10.00 กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อตันใช้
พลังงานต่ําสุด 3.89 กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อตัน ท่ีรอบ 900 รอบต่อนาที และใช้พลังงานสูงสุด 10.00 กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อตัน 
ท่ีรอบ 1,050 รอบต่อนาทีใช้พูลเล่ย์ป้อนขนาด 8 นิ้ว ใช้พลังงาน 4.39–9.96 กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อตัน ใช้พลังงานต่ําสุด 
4.39 กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อตัน ท่ีรอบ 750 รอบต่อนาที และใช้พลังงานสูงสุด 9.96กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อตัน ท่ีรอบ 600 รอบ
ต่อนาที 
 
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
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กําลังและส่งกําลังด้วยสายพาน วีผ่านพูลเล่ย์ขับชุดใบมีดและชุดป้อน ในการทดสอบความสามารถการตัดกับเปลือก
มะพร้าวน้ําหอมมีความชื้นมาตรฐานเปียกเท่ากับ 81.91 %ได้ทดสอบท่ีความเร็วรอบ4 ระดับ คือ 600, 750, 900 และ 
1050 รอบต่อนาที และความเร็วป้อน 2 ระดับ กล่าวคือทดสอบที่ความเร็วป้อนพูลเล่ย์ขนาด 6 นิ้วเมื่อพิจารณา
ความสามารถในการตัดพบว่าความเร็วรอบที่เหมาะสมคือ 750–900 รอบต่อนาที เครื่องตัดเปลือกได้ขนาดใหญ่สูงสุด
เท่ากับ 63.97% และ 56.91% ใช้กําลังไฟฟ้าท่ีเท่ากับ 5.47 และ 3.89 กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อตัน ตัดได้ เท่ากับ 100 และ
129.49 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลําดับและทดสอบความเร็วชุดป้อนพูลเล่ย์ 8 นิ้ว พบว่าความเร็วรอบที่เหมาะสมคือ 750–
900 รอบต่อนาที ตัดได้ขนาดกลางสูงสุดเท่ากับ 62.87% และ 50.00% ใช้กําลังไฟฟ้าเท่ากับ 4.39 และ 6.82 กิโลวัตต์–
ชั่วโมงต่อตัน ตัดได้เท่ากับ 88.66 และ 90.90 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ผลของความเร็วป้อนแตกต่างกันทําให้เครื่องตัดวัสดุ          
ได้ขนาดแตกต่างกัน ในขณะที่ความเร็วรอบตัดท่ีเหมาะสมเท่ากัน  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ควรทดสอบวัสดุท่ีมีความชื้นที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานจริงและมีอุปรณ์ป้องการความ
ปลอดภัย 
 2. เนื่องจากเครื่องใช้แรงงานคนในการควบคุมการทํางานจึงควรติดต้ังระบบควบคุมการทํางานแบบกึ่งอัตโนมัติ 
 3. ควรพัฒนาให้เครื่องสามารถเคลื่อนที่และใช้งานสะดวกมีขนาดเหมาะสมใช้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
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          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
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บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 
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กําลังและส่งกําลังด้วยสายพาน วีผ่านพูลเล่ย์ขับชุดใบมีดและชุดป้อน ในการทดสอบความสามารถการตัดกับเปลือก
มะพร้าวน้ําหอมมีความชื้นมาตรฐานเปียกเท่ากับ 81.91 %ได้ทดสอบท่ีความเร็วรอบ4 ระดับ คือ 600, 750, 900 และ 
1050 รอบต่อนาที และความเร็วป้อน 2 ระดับ กล่าวคือทดสอบที่ความเร็วป้อนพูลเล่ย์ขนาด 6 นิ้วเมื่อพิจารณา
ความสามารถในการตัดพบว่าความเร็วรอบที่เหมาะสมคือ 750–900 รอบต่อนาที เครื่องตัดเปลือกได้ขนาดใหญ่สูงสุด
เท่ากับ 63.97% และ 56.91% ใช้กําลังไฟฟ้าท่ีเท่ากับ 5.47 และ 3.89 กิโลวัตต์–ชั่วโมงต่อตัน ตัดได้ เท่ากับ 100 และ
129.49 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลําดับและทดสอบความเร็วชุดป้อนพูลเล่ย์ 8 นิ้ว พบว่าความเร็วรอบที่เหมาะสมคือ 750–
900 รอบต่อนาที ตัดได้ขนาดกลางสูงสุดเท่ากับ 62.87% และ 50.00% ใช้กําลังไฟฟ้าเท่ากับ 4.39 และ 6.82 กิโลวัตต์–
ชั่วโมงต่อตัน ตัดได้เท่ากับ 88.66 และ 90.90 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ผลของความเร็วป้อนแตกต่างกันทําให้เครื่องตัดวัสดุ          
ได้ขนาดแตกต่างกัน ในขณะที่ความเร็วรอบตัดท่ีเหมาะสมเท่ากัน  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ควรทดสอบวัสดุท่ีมีความชื้นที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความเชื่อม่ันในการใช้งานจริงและมีอุปรณ์ป้องการความ
ปลอดภัย 
 2. เนื่องจากเครื่องใช้แรงงานคนในการควบคุมการทํางานจึงควรติดต้ังระบบควบคุมการทํางานแบบกึ่งอัตโนมัติ 
 3. ควรพัฒนาให้เครื่องสามารถเคลื่อนที่และใช้งานสะดวกมีขนาดเหมาะสมใช้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
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ผลของการกําจัดโซเดียมซัลเฟตและไอออนของโลหะที่มีต่อประสิทธิภาพ 
การดูดความชื้นของซิลิกาเจลที่เตรียมจากเพอร์ไลต ์

The Effects of Sodium Sulfate and Metal Ions Removal on Moisture 
Absorption of Silica Gel Prepared from Perlite 

วัลย์ลิกา สุขสําราญ, เอกสิทธิ์ ศรีนาคา  
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
บทคัดย่อ 

  
  วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยคือการหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมซิลิกาเจลจากเพอไลต์ โดยเริ่มต้นใน
การเตรียมซิลิกาเจลท่ีด้วยการเผาเพอร์ไรต์ท่ีอุณหภูมิ 800ºC เป็นเวลา 6 ชั่วโมง หลังจากนั้นนํามาทําปฏิกิริยากับ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีมีความเข้มข้นต่างๆ กัน (1, 2 และ 3 โมลาร์) ท่ีอุณหภูมิท่ีต่างกัน (100ºC และ 110ºC) 
และเวลาในการทําปฏิกิริยา (2 และ 4 ชั่วโมง) นําสารละลายที่ได้มาเติมด้วยสารละลายกรดซัลฟูริกเข้มข้น 2.5 โมลาร์
แล้วทําให้สารละลายเป็นกลาง หลังจากท่ีบ่มเจลเป็นเวลา 48 ชั่วโมงเจลท่ีได้ถูกกรองแบบสุญญากาศโดยใช้น้ํา RO ล้าง 
เพื่อขจัดโซเดียมซัลเฟตและนํามาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 100 ºC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นําสารท่ีได้มากําจัดไอออนอื่นๆ      
ท่ีปนเปื้อน เช่น Al, Na เป็นต้น โดยการรีฟลั๊กซ์ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1 โมลาร์ ท่ีอุณหภูมิ 100ºC เป็น
เวลา 2 ชั่วโมงแล้วล้างซํ้าๆ ด้วยน้ํา RO เพื่อให้สภาวะความเป็นกรดหมดไป  ตะกอนซิลิกาอสัณฐานที่ได้ถูกนํามาทําให้
แห้งที่ 100ºC เป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้วนํามาวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโคปีและเครื่อง
เอ็กเรย์ฟลูออเรสเซนส์ นอกจากนี้ยังทําการทดสอบคุณสมบัติการดูดความชื้นของซิลิกาเจล ผลการศึกษาพบว่าซิลิกาเจล
ท่ีเตรียมจากการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 3 โมลาร์  ใช้เวลาสองชั่วโมงที่110 ºC จะดูดความชื้นได้สูงสุด
คือ 108.02%  สรุปได้ว่าซิลิกาเจลจากเพอร์ไลต์มีการดูดความชื้นได้เป็น 3 เท่าเม่ือเทียบกับซิลิกาเจลท่ีใช้โดยท่ัวไป 
คําสําคัญ:  ซิลิกาเจล, เพอร์ไลต์, การดูดความชื้น 

 
Abstract  

  
  The main objective of the research was to optimal condition for the preparation of silica gel 
from perlite. Preliminary treatment for the preparation of silica gel involved the calcination of perlite 
at 800ºC for six hours, which was then reacted with varying molar concentrations of NaOH (one, two, 
and three) carried out at different temperatures (100ºC and 110ºC) and duration of reaction (two and 
four hours). A 2.5 M H2SO4 was added to the resulting solutions, and then neutralized. After aging for 
48 hours, the slurry was washed by vacuum filtration using RO water to remove sodium sulphate and 
then dried at 100ºC for 24 hours. For removing other mineral contents such as Al, Na etc. the dried 
material was refluxed with 1 M HCl at 100ºC for 2 hours and then washed repeatedly using RO water 
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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บทนํา  
 ในปัจจุบันเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าความชื้นนั้นก่อให้เกิดปัญหามากมายในด้านต่างๆ  ซ่ึงปัจจัยหลักของการเกิด
ความชื้นก็คงหนีไม่พ้นภูมิอากาศของประเทศไทยนั้นมีลักษณะเป็นแบบร้อนชื้น  โดยจะต่างจากประเทศในแถบยุโรปที่มี
ภูมิอากาศในลักษณะที่หนาวเย็น  ซ่ึงมีความชื้นท่ีค่อนข้างต่ํา โดยผลกระทบของความชื้นที่ก่อปัญหากับรอบๆ ตัวเรา
อย่างเช่น เรื่องอาหารซึ่งถ้ามีความชื้นมากพอก็อาจจะทําให้แบคทีเรียหรือแม้กระทั่งเชื้อราเกิดการเจริญเติบโตและส่งผล
เสียต่อมนุษย์ท่ีบริโภคอาหารเหล่านี้เข้าไป  ซ่ึงจะต้องมีการกําจัดความชื้นโดยใช้สารดูดความชื้น ส่วนใหญ่สาร           
ดูดความชื้นที่นิยมใช้กันจะเป็นซิลิกาเจล โดยทั่วไปซิลิกาเจลที่มีในท้องตลาดมีความสามารถในการดูดความชื้นมากกว่า
ร้อยละ 22 ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 ซิลิกาเจลสามารถเตรียมได้หลายวิธี อาจเป็นวิธีการ
ตกตะกอนหรือวิธีซอล-เจล โดยสารจากธรรมชาติท่ีสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในการเตรียมซิลิกาเจลนั้นเป็นสารที่มีปริมาณ
ธาตุซิลิกอนสูง ท่ีรู้จักกันดีได้แก่ทรายและขี้เถ้าแกลบ ได้มีการศึกษาพบว่า ซิลิกาเจลท่ีเตรียมได้จากขี้เถ้าแกลบมี
ประสิทธิภาพในการดูดความชื้นได้ดีแต่น้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับซิลิกาเจลจากบริษัทเมิร์ค (สุภาภรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร์, 
2554) และจากการศึกษาของวิภาพร ธนาวิทยากุลและสาโรช เทพรัตน์ (2554) ได้นําเถ้าแกลบมาสังเคราะห์ซิลิกาเจล
โดยใช้กรดซัลฟิวริก กรดไนตริก  และกรดไฮโดรคลอริก ตามลําดับ  เพื่อเป็นสารดูดความชื้น พบว่าซิลิกาเจลที่ได้มี
ประสิทธิภาพในการดูดความชื้นได้ประมาณ    ร้อยละ 27 ซ่ึงสามารถใช้ในการควบคุมความชื้นในผลิตภัณฑ์ได้  นอกจาก
ทรายและขี้เถ้าแกลบซ่ึงเป็นสารธรรมชาติท่ีมีปริมาณธาตุซิลิกอนสูงแล้ว ยังมีแร่เพอร์ไลต์ท่ีมีปริมาณธาตุซิลิกอนสูงด้วย 
โดยท่ัวไปองค์ประกอบของแร่เพอร์ไลต์พบว่ามีปริมาณซิลิกอนไดออกไซด์สูงร้อยละ 70-80 ในประเทศไทยพบแร่เพอร์
ไลต์ประมาณ 1 ล้านเมตริกตันและพบมากที่อําเภอสระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี  สําหรับแร่เพอร์ไลต์ถูกนํามาใช้ประโยชน์ใน
หลายด้าน  เช่นใช้เป็นวัสดุทดแทนวัสดุก่อสร้างเนื่องจากมีน้ําหนักเบา ใช้เป็นฉนวนกันความร้อน ใช้บําบัด น้ําเสีย ใช้เป็น
สารกรองในเครื่องกรองน้ํา ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น โดยจากการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
เตรียมซิลิกาเจลจากเพอร์ไลต์ พบว่าการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 5 โมลาร์ ค่าความเป็นกรดเบสในการ
ทําปฏิกิริยาเท่ากับ 7 ระยะเวลาบ่มเจล 48 ชั่วโมง จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าวิธีการตกตะกอนจะให้ปริมาณซิลิ
กาเจลที่มากกว่าวิธีการซอลเจล และมีความสามารถในการดูดความชื้นมากกว่าด้วยคือร้อยละ  37-44 ในขณะที่ซิลิ
กาเจลที่เตรียมจากวิธีการซอลเจลจะมีความสามารถในการดูดความชื้นอยู่ท่ีร้อยละ 25-28  แต่ซิลิกาเจลที่เตรียมจาก
เพอร์ไลต์จากทั้งสองวิธีมีความสามารถในการดูดความชื้นมากกว่าบูลซิลิกาเจล ซ่ึงในการศึกษาครั้งนั้นไม่ได้นําเอาสาร
โซเดียมซัลเฟตออกให้หมด เมื่อสารตัวอย่าง ซิลิกาเจลดูดความชื้นไปปริมาณหนึ่ง ความชื้นที่สารตัวอย่างซิลิกาเจลดูดซับ
ไว้จะมาละลายโซเดียมซัลเฟตออกมาเป็นของเหลวปนอยู่กับสารตัวอย่างซิลิกาเจล ทําให้การใช้งานของสารตัวอย่าง       
ซิลิกาเจลเป็นไปอย่างจํากัด (วัลย์ลิกา สุขสาํราญ, 2558)  ดังนั้นเพื่อเป็นการนําแร่เพอร์ไลต์ซ่ึงมีมากในจังหวัดลพบุรีมาใช้
ให้เกิดประโยชน์มากย่ิงขึ้นและเป็นการพัฒนาให้ได้  ซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเพอร์ไลต์นั้นมีประสิทธิภาพในการดูดความชื้น
เพิ่มข้ึน จึงมีการปรับเปล่ียนสภาวะในการเตรียมซิลิกาเจลและยังศึกษาผลของการกําจัดโซเดียมซัลเฟตและไอออนของ
โลหะที่มีต่อประสิทธิภาพการลดความชื้นของซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเพอร์ไลต์ด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเพอร์ไลต์ 
   2. เพื่อศึกษาผลของการกําจัดโซเดียมซัลเฟตและไอออนของโลหะที่มีต่อประสิทธิภาพการดูดความชื้นของ   
ซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเพอร์ไลต์ 
 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย 
1. การเตรียมตัวอย่าง 
  ล้างเพอร์ไลต์ด้วยน้ําประปาให้สะอาด แล้วล้างด้วยน้ํา RO อีกคร้ัง จากนั้นนําเอาเพอร์ไลต์ท่ีได้ ไปอบที่
อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้วนําไปบดให้ละเอียดและคัดขนาดด้วยตะแกรงให้มีขนาดเล็กกว่า 
100 mesh นําเพอร์ไลต์ท่ีขนาดเล็กกวา่ 100 mesh ไปเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง แ ล้ ว นํ า
เพอร์ไลต์ท้ังก่อนเผาและหลังเผาแล้วนําไปวิเคราะห์หาหมู่ ฟังก์ชัน ด้วยเคร่ืองฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟาเรด        
สเปกโทรมิเตอร์ (FTIR) 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

544

3 

2. การเตรียมสารละลายโซเดียมซิลิเกตจากเพอร์ไรต์ 
 ชั่งเพอร์ไลต์ท่ีเผาแล้ว 10 กรัม จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาตร 150 มิลลิลิตร โดยใช้
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ อุณหภูมิและเวลาในการทําปฏิกิริยาดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สภาวะในการเตรียมสารละลายโซเดียมซิลิเกตจากเพอร์ไรต์ 

สภาวะ ความเข้มข้นของสารละลาย NaOH (M) อุณหภูมิ (ºC) เวลา (ชั่วโมง) 
1 1 100 2 
2 1 100 4 
3 1 110 2 
4 1 110 4 
5 2 100 2 
6 2 100 4 
7 2 110 2 
 8 2 110 4 
9 3 100 2 
10 3 100 4 
11 3 110 2 
12 3 110 4 

 
  โดยคนสารตลอดเวลา เมื่อทําตามข้ันตอนแล้วให้กรองสารละลายที่ได้ ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้วล้าง
ตะกอนด้วยน้ําเดือด 20 มิลลิลิตร จะได้สารละลายโซเดียมซิลิเกต 
3. การเตรียมซิลิกาเจลด้วยวิธีตกตะกอน 
 นําสารละลายโซเดียมซิลิเกตท่ีได้จากข้อ 2 มาเติมสารละลายกรดซัลฟูริก 2.5 โมลาร์ จนกระทั่งสารละลายมี 
pH เป็นกลาง โดยคนสารละลายให้คงที่ตลอดเวลา จะสังเกตเห็นตะกอนสีขาวของซิลิกาเจลเกิดข้ึน จากน้ันบ่มเจลเป็น
เวลา 48 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิห้อง นําเอาซิลิกาเจลมากรองและล้างตะกอนด้วยน้ํา RO จน Na2SO4 หมด โดยตรวจสอบ
สารละลายส่วนที่กรองออกมา ด้วยสารละลายแบเรียมคลอไรด์ ถ้าพบว่าเติมสารละลายแบเรียมคลอไรด์แล้วยังมีตะกอน
สีขาวอยู่ให้ล้างต่อไปจนไม่มีตะกอนเหลืออยู่  นําซิลิกาท่ีได้ไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
4. การกําจัดไอออนออกจากซิลิกาเจล 
 นําซิลิกาเจลจากข้อ 3 มาทําการรีฟลักซ์ ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1 โมลาร์ จํานวน 50 มิลลิลิตร             
ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เม่ือรีฟลักซ์เสร็จแล้ว นําซิลิกามากรองและล้างด้วยน้ํา RO หลายๆ 
ครั้ง จนซิลิกาเจลมี pH เท่ากับ 7 จากนั้นอบซิลิกาท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
5. การศึกษาร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจล  
 ชั่งซิลิกาท่ีได้จากข้อ 4 มา 1 กรัม แล้วใส่ลงในถ้วยพลาสติกขนาดเล็กโดยกระจายซิลิกาให้ท่ัว นําถ้วยพลาสติก
ท่ีมีซิลิกาใส่ลงในถ้วยพลาสติกขนาดใหญ่ท่ีมีถ้วยพลาสติกขนาดเล็กอีกใบซ่ึงมีน้ําอยู่ 20 มิลลิลิตร แล้วปิดฝา ตั้งทิ้งไว้               
นําตัวอย่างซิลิกาท่ีตั้งทิ้งไวม้าชั่งน้ําหนักทุกๆ 24 ชั่วโมง แล้วคํานวณหาร้อยละการดูดความชื้น 
 
ร้อยละของการดูดความชื้น  =   
 
   W1  คือ  นํ้าหนักของตัวอย่างก่อนดูดความชื้น   
   W2  คือ  นํ้าหนักของตัวอย่างหลังดูดความชื้น 
 
 
 

W2 – W1  
     W1 

x 100 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะทางกายภาพของซิลิกาเจล 
 ซิลิกาเจลท่ีได้จากการเตรียมมีลักษณะโปร่งแสง มีสีขาวขุ่นเล็กน้อย เม่ือยังไม่บดจะมีลักษณะเป็น
ก้อน มีความแข็ง ไม่สามารถบีบให้แตกด้วยมือเปล่า แต่ถ้าบดให้ละเอียดจะมีลักษณะคล้ายแป้งสีขาว ไม่ละลายน้ํา              
แสดงดังภาพที่ 1 

 

 

 

 
 
 

                      (a)        (b)                                          (c) 
ภาพท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพของซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเพอร์ไลต์ (a) ก่อนกําจัดไอออน (b) หลังกําจัดไอออน                 

(c) หลังบดละเอียด  
 
 2. ปริมาณธาตุที่พบในซิลิกาเจลที่เตรียมจากเพอร์ไลต์ 

            จากการหาปริมาณธาตุท่ีพบในซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเพอร์ไลต์จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอ็กเรย์   ฟลูออเรส
เซนต์ แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุท่ีพบในซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเพอร์ไลต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. คุณลักษณะเฉพาะของซิลิกาเจล 
    การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากเพอร์ไลต์ โดยนําซิลิกาเจลที่สภาวะต่างๆ        มา
วิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของซิลิกาเจลโดยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี (FTIR) แสดงผลได้ดัง
ภาพที่ 2-3 
 

สภาวะในการเตรียมซิ
กาเจล 

ธาตุท่ีพบในซิลิกาเจลที่เตรียมจากเพอร์ไลต์ 
Si Al S K Fe Ti 

1 M 100 ºC 2 hrs 88.4 8.1 1.9 0.9 0.4 0.1 
1 M 100 ºC 4 hrs 87.7 8.6 2.2 0.8 0.5 0.1 
1 M 110 ºC 2 hrs 92.7 6.6 - 0.3 0.4 - 
1 M 110 ºC 4 hrs 87.9 7.7 2.2 1.3 0.6 0.2 
2 M 100 ºC 2 hrs 90.0 7.1 1.7 0.5 0.3 0.1 
2 M 100 ºC 4 hrs 89.4 7.3 1.8 0.4 0.9 0.2 
2M 110 ºC  2hrs 88.1 8.4 2.2 0.5 0.8 0.2 
2M 110 ºC  4hrs 89.5 7.4 2.3 0.2 0.3 0.2 
3M 100 ºC  2hrs 88.7 7.7 1.6 0.7 1.0 0.2 
3M 100 ºC  4hrs 89.6 7.2 2.3 0.3 0.6 - 
3M 110 ºC  2hrs 88.4 8.4 1.6 - 1.0 0.5 
3M 110 ºC  4hrs 94.5 - 2.9 0.7 1.4 0.4 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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4. คุณลัก

   

 ภาพที่ 4 
  

พท่ี 2 สเปกตรัม

พที่ 3 สเปกตรมั
ษณะเฉพาะขอ

 

สเปกตรัมของซิ
อุณหภูมิ 110°C

มของซิลิกาเจลก

มของซิลิกาเจลห
องซิลิกาเจลหลั

ซิลิกาเจลของสภ
C เวลา 2 ชั่วโม

 

 
 
 

ก่อนกําจัดไอออ

หลังกําจัดไอออ
ังดูดความชื้น

ภาวะไอน้ําอ่ิมตัว
มง 

อนที่อุณหภูมิ 11

อนที่อุณหภูมิ 11
  

วและในอากาศ

10°C เป็นเวลา 

10°C เป็นเวลา 

ท่ีความเข้มข้นข

2 ชั่วโมง 

4 ชั่วโมง 

ของ NaOH  3 

5 

 

 

M  
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 5. ร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจล 
  จากผลการทดลองการวิเคราะห์ค่าร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจล  โดยนําซิลิกาเจลท่ีได้จากการเตรียม 
โดยใส่ในกล่องที่มีน้ําอยู่ เพื่อให้ซิลิกาเจลได้ดูดความชื้นจากไอน้ําภายในกล่องที่ฝาปิดสนิท ซ่ึงเป็นสภาวะที่อ่ิมตัวไปด้วย
ไอน้ําตลอดเวลา โดยจะมีความช้ืนในอากาศภายในกล่องมากกว่าความชื้นในอากาศ จากนั้นชั่งน้ําหนักของซิลิกาเจลทุกๆ 
24 ชั่วโมง จนน้ําหนักของซิลิกาเจลคงที่  
 
 5.1 ผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกซ์และระยะเวลาในการเตรียมโซเดียมซิลิเกตท่ีมีต่อ
ร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจล 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจลโดยใช้อุณหภูมิในการเตรียมโซเดียมซิลิเกตที่ 100°C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 กราฟแสดงร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจลโดยใช้อุณหภูมิในการเตรียมโซเดียมซิลิเกตที่ 110°C 

ร้อ
ยล
ะก
าร
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ร้อ
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คว
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ชื้น

 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 5. ร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจล 
  จากผลการทดลองการวิเคราะห์ค่าร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจล  โดยนําซิลิกาเจลท่ีได้จากการเตรียม 
โดยใส่ในกล่องที่มีน้ําอยู่ เพื่อให้ซิลิกาเจลได้ดูดความชื้นจากไอน้ําภายในกล่องที่ฝาปิดสนิท ซ่ึงเป็นสภาวะที่อ่ิมตัวไปด้วย
ไอน้ําตลอดเวลา โดยจะมีความช้ืนในอากาศภายในกล่องมากกว่าความชื้นในอากาศ จากนั้นชั่งน้ําหนักของซิลิกาเจลทุกๆ 
24 ชั่วโมง จนน้ําหนักของซิลิกาเจลคงที่  
 
 5.1 ผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกซ์และระยะเวลาในการเตรียมโซเดียมซิลิเกตที่มีต่อ
ร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจล 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจลโดยใช้อุณหภูมิในการเตรียมโซเดียมซิลิเกตที่ 100°C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 กราฟแสดงร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจลโดยใช้อุณหภูมิในการเตรียมโซเดียมซิลิเกตที่ 110°C 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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           5.2 ผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกซ์และอุณหภูมิในการเตรียมโซเดียมซิลิเกตที่มีต่อ
ร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจล 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 7 กราฟแสดงร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจลท่ีใช้เวลาในการเตรียมโซเดียมซิลิเกตเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 8 กราฟแสดงร้อยละการดูดความชื้นของซิลิกาเจลท่ีใช้เวลาในการเตรียมโซเดียมซิลิเกตเป็นเวลา 4 ชั่วโมง 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ซิลิกาเจลด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์สพบว่าในการศึกษา
ผลของความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ อุณหภูมิกับระยะเวลาในการเตรียมโซเดียมซิลิเกต สารตัวอย่างที่เตรียมได้ใน
สภาวะต่างๆ ท้ังก่อนและหลังการกําจัดไอออน ให้ผลสเปกตรัมใกล้เคียงกันทุกสภาวะ โดยแสดงหมู่ฟังก์ชันต่างๆและจาก
ผลการวิเคราะห์ด้วย FTIR พบว่า ท้ังสภาวะอิ่มตัวและปกติพบหมู่ฟังก์ชันเหมือนกัน และมีตําแหน่งหมู่ฟังก์ชัน Si-O-Si 
ใกล้เคียงกับสเปกตรัมของซิลิกาเจลมาตรฐานที่ประมาณ 1100 cm-1, O-H stretching ท่ีตําแหน่งประมาณ 3400 cm-1 
และ O-H bending ท่ีตําแหน่งประมาณ 1690 cm-1 (ภาพที่ 2 และ 3) แต่ท่ีการศึกษาการดูดความชื้นของซิลิกาเจลท่ี
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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สภาวะอิ่มตัวด้วย   ไอน้ําพบว่า O-H stretching และ O-H bending จะมีความกว้างของพีคมากกว่าการดูดความชื้น
ของซิลิกาเจลท่ีวางไว้ในอากาศ (ภาพที่ 4) เพราะการดูดความชื้นนั้นต้องขึ้นกับอุณหภูมิและความชื้นในอากาศของแต่ละ
วันในการทดลอง จากวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอ็กเรย์ฟลูออเรสเซนส์ (ตารางที่ 1) จะเห็นได้ว่า ซิลิกาเจลที่เตรียมจาก     
เพอร์ไลต์มีปริมาณของซิลิกาในปริมาณสูง ประมาณ 88-94% และโลหะอื่นๆมีปริมาณน้อยมาก  
 ซิลิกาเจลหลังจากที่ดูดความชื้นแล้ว ท่ีผิวจะมีลักษณะมันวาวขึ้น เม่ือเทียบกับซิลิกาเจลก่อนดูดความชื้น โดย
หลังจากดูดความชื้นแล้วซิลิกาเจลยังคงเป็นของแข็ง ไม่มีของเหลวเกิดข้ึน โดยในงานวิจัยท่ีได้ทําการศึกษาก่อนหน้านี้   
ได้ทําการเตรียมซิลิกาเจลจากเพอร์ไลต์ แต่ไม่มีกระบวนการนําเอา Na2SO4 ออกจากสารตัวอย่างจนหมด Na2SO4         
มีความสามารถในการดูดความชื้นได้ดีและละลายน้ําได้ง่าย ทําให้ซิลิกาเจลท่ีเตรียมได้ในงานวิจัยน้ัน เกิดเป็นของเหลวขึ้น
หลังจากดูดความชื้น ซ่ึงไม่เหมาะแก่การนําไปใช้งานจริงในสภาวะที่มีความชื้นสูง (วัลย์ลิกา สุขสําราญ, 2558) แต่ใน
งานวิจัยที่ทดลองนี้ ได้ทําการเอา Na2SO4 ออกทั้งหมด จึงทําให้ซิลิกาเจลท่ีได้ ไม่มีส่วนที่เป็นของเหลวเกิดข้ึนระหว่างการ
ใช้งาน จึงเหมาะแก่การนําไปใช้งาน  
 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการดูดความชื้นของสารตัวอย่างซิลิกาเจลท่ีเตรียมได้กับซิลิกาเจลเม็ดสีน้ําเงินและ
เพอร์ไรต์ (ภาพที่ 5-8) จากผลการทดลองพบว่า ในช่วงสัปดาห์แรกๆ ซิลิกาเจลท่ีเตรียมได้ในทุกสภาวะสามารถ         
ดูดความชื้นประมาณ 50-60 % สภาวะในการเตรียมโซเดียมซิลิเกตโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น    
3 M ท่ีอุณหภูมิ 110°C และระยะเวลา 2 ชั่วโมง ซิลิกาเจลท่ีได้สามารถดูดความชื้นได้ดีกว่าซิลิกาเจลท่ีเตรียมจากสภาวะ
อ่ืน คือดูดความชื้นได้ 108.02%ในขณะที่ซิลิกาเจลเม็ดสีน้ําเงินสามารถดูดความชื้นได้สูงสุดอยู่ท่ี 27.45 % ส่วนเพอร์ไลต์
ท่ียังไม่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนเป็นซิลิกาเจล สามารถดูดความชื้นได้สูงสุด 3.97 %  
 ในการศึกษานี้ได้ศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ระยะเวลาและอุณหภูมิในการ
เตรียมโซเดียมซิลิเกตที่มีต่อการดูดความชื้นของซิลิกาเจล โดยเม่ือพิจารณาผลของอุณหภูมิในการเตรียมโซเดียมซิลิเกต          
มีต่อการดูดความชื้นของซิลิกาเจล พบว่าสภาวะที่ใช้ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และระยะเวลา
เท่ากันนั้น ซิลิกาเจลท่ีใช้สภาวะในการเตรียมโซเดียมซิลิเกตที่อุณหภูมิ 110°C จะมีประสิทธิภาพในการดูดความชื้นได้
มากกว่าท่ีอุณหภูมิ 100°C  เมื่อพิจารณาผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ พบว่าความเข้มข้นท่ี 3 
M ได้สารละลายโซเดียมซิลิเกตที่เหมาะสมในการเตรียมซิลิกาเจลท่ีมีประสิทธิภาพในการดูดความชื้นได้ดีกว่าการใช้ความ
เข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 และ 2 M เม่ือใช้อุณหภูมิและระยะเวลาเดียวกัน ปริมาณธาตุซิลิกอนที่ได้มี
ปริมาณสูง 94.5% เม่ือใช้ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 3 M เวลา 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 110 °C 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nittaya Thuadaij และ Apinon Nuntiya (2008) ในการสังเคราะห์นาโนซิลิกาจากแกลบ
ท่ีพบว่าการใช้ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 3 M ได้นาโนซิลิกามากกว่าท่ีความเข้มข้นเท่ากับ 2 และ 
2.5 M ดังนั้นเมื่อพิจารณาผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และอุณหภูมิในการเตรียมโซเดียม      
ซิลิเกต พบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่ให้ซิลิกาเจลท่ีมีประสิทธิภาพในการดูดความช้ืนได้ดีท่ีสุดคือ ความเข้มข้นของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 3 M และอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 110°C แต่เม่ือพิจารณาผลของระยะเวลาใน
การเตรียมโซเดียมซิลิเกตที่มีต่อการดูดความชื้นของซิลิกาเจล  พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเตรียมโซเดียมซิลิเกต 2 ชั่วโมง 
จะได้ซิลิกาเจลท่ีดูดความชื้นได้ดีกว่าการใช้เวลาในการเตรียมโซเดียมซิลิเกต 4 ชั่วโมง โดยจากการศึกษาพบว่าเมื่อเวลาท่ี
ใช้ในเตรียมโซเดียมซิลิเกตเพิ่มขึ้น จะทําให้ active polymeric fractions ของโซเดียมซิลิเกตลดลง  ลักษณะโครงสร้าง
ของโซเดียมซิลิเกตจะมีผลโดยตรงต่อการเกิดซิลิกาเจล (N. A. Shabanova, 2011) เม่ือพิจารณาสภาวะทั้งหมดแล้ว                
สรุปได้ว่าสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมซิลิกาเจลจากเพอร์ไลต์คือการใช้ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์เท่ากับ 3 M ท่ีอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยา 110°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมงในการเตรียมเป็นสารละลายโซเดียมซิลิเกต แล้ว
เม่ือนํามาเตรียมซิลิกาเจลจะได้ซิลิกาเจลท่ีมีประสิทธิภาพในการดูดความชื้นสูงคือ 108.02%  
   
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการนํากลับมาใช้ใหม่ของซิลิกาเจลท่ีเตรียมได้ และแนวทางในการประยุกต์สําหรับใช้
ในการทําแผ่นซิลิกาสําหรับการศึกษาทางรงควัตถุผิวบาง (Thin layer chromatography) 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

550

9 

 
เอกสารอ้างอิง   
วัลย์ลิกา สุขสําราญ. (2558). การเตรียมซิลิกาเจลจากเพอร์ไลต์เพ่ือใช้เป็นสารดูดความชื้น. เอกสารสืบเนื่องจากการ 
  ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 6. 23-24 กรกฎาคม 2558.  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. ลพบุรี. 
วิภาพร ธนาวิทยากุลและสาโรช  เทพรัตน์. (2554). การเตรียมซิลิกาเจลจากเถ้าแกลบดําโดยใช้กรดซัลฟิวริก  
  กรดไนตริกและกรดไฮโดรคลอกริก.  [online]. เข้าถึงได้จาก: www.rsu.ac.th /engineer /.../วศ.คม.

 8.49%20 วิภาพร+สาโรช.doc.  
สุภาภรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร์. (2554). การเตรียมซิลิกาเจลจากแกลบข้าวเพ่ือใช้เป็นตัวดูดซับ. คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. [online]. เข้าถึงได้จาก:  
http://www.misqa.cmru.ac.th/fismain/mis/research/attach/I0175.pdf. 2554. 

Nittaya Thuadaij and Apinon Nuntiya. (2008). Synthesis and Characterization of Nanosilica from Rice     
            Husk Ash Prepared by Precipitation Method. Chiang Mai University Journal of Natural     
           Sciences Special Issue on Nanotechnology. 7(1): 59-65. 
N. A. Shabanova. (2011). Kinetic Regularities of Synthesis of Alkali Silicates from Silica Hydrosols.   
           Russian Journal of Applied Chemistry, 2011, Vol. 84, No. 3, pp. 351–356. 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

551

การศึกษาคุณภาพน้าํผิวดินบริเวณพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Study of surface water quality in the Chao Sam Phraya National Museum 
Ayutthaya 

ณัฐวุฒิ จั่นทอง, อัณธิกา เสงี่ยมใจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาคุณภาพน้ําผิวดินภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท้ัง 3 บ่อ 
ทําการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 2 ลักษณะ คือ ลักษณะทางกายภาพและเคมี ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ ความเป็น
กรด-ด่าง ของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด ความเค็ม การนําไฟฟ้าและความขุ่น มีการเก็บตัวอย่างน้ํา 10 ครั้ง บ่อน้ําท่ีทําการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ําบ่อที่ 1 และบ่อที่ 3 เป็นบ่อดินและเป็นบ่อเปิดซ่ึงมีท่อน้ําเชื่อมต่อกับคลองธรรมชาติภายนอก ส่วน
บ่อที่ 2 ขอบบ่อเป็นปูนและเป็นบ่อปิดรับน้ําจากปริมาณน้ําฝน ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพน้ําในบ่อท่ี 1 และบ่อท่ี 3 มีค่า
ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิความเป็นกรด-ด่าง ของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด ความเค็มการนําไฟฟ้าและความขุ่นอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ส่วนบ่อที่ 2 มีค่าความเค็มและค่าการนําไฟฟ้าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ส่วน
ค่าออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่างของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดและค่าความขุ่น มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตราฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 
คําสําคัญ :คุณภาพน้ําผิวดิน, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, อยุธยา 
 

Abstract 
 

 The research was to analyze the surface water quality of three ponds in the Chao Sam 
Phraya National Museum, Ayutthaya. The physical and chemical properties were determined in seven 
parameters: dissolved oxygen, temperature, pH, total dissolved solids, salinity, conductivity and 
turbidity. Ten samples of water were collected. The first and the third ponds are open ponds which 
have syphilitic pipelines connected with natural canals outside. The second pond is a closed pond in 
which the rainfall accumulated. The result showed the surface water in pond 1 and pond 3 met the 
quality standards in regard to dissolved oxygen, temperature, pH, total dissolved solids, salinity, 
conductivity and turbidity. The salinity and conductivity of the surface water in pond 3 were higher 
than those of the surface water quality standards. However, dissolved oxygen, temperature, pH, total 
dissolved solids, turbidity conformed to the standards of surface water quality.  
Keywords : Surface water quality, National Museum, Ayutthaya 
 
บทนํา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเรียกสั้นๆ ว่า “อยุธยา” ตั้งอยู่ในภาคกลางเป็นเมืองหลวงเก่าของไทย สร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 1893 โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 ในเวลา 417 ปี ท่ีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มี
กษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาท
ทอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง นับเป็นราชธานีของไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย การเดินทาง
ท่องเที่ยวในจังหวัดอยุธยาในปัจจุบันมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน โดยมีท้ังนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทาง
มาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก การท่องเที่ยวในจังหวัดอยุธยาเติบโตเพิ่มขึ้นมีผลมาจากการจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ “อยุธยามหามงคลทัวร์ไหว้พระ 9 วัด” การเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชม
โบราณสถานด้วยรถจักรไอน้ําในเส้นทางกรุงเทพ-อยุธยา การล่องเรือเที่ยวอยุธยา การเข้าชมพิพิธภัณฑ์หลาย ๆ แห่งใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้ความเป็น “เมืองมรดกโลก” เป็นจุดขายของการ
ท่องเที่ยวท่ีช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอและการขายสินค้า 
OTOP ท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะสินค้าแปรรูปหรือสินค้าอ่ืน ๆ เช่น พัดสาน เคร่ืองปั้นจิ๋ว มีดอรัญญิก เป็นต้น (สถิติการ
ท่องเที่ยวอยุธยา, 2559)  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีสําคัญท่ีสุดในจังหวัดอยุธยา มีการจัดแสดงศิลปวัตถุ
สมัยอยุธยาท่ีสําคัญ ๆ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 จากเงินที่ประชาชนขอเช่าพระพิมพ์จากกรมศิลปากรที่
ขุดได้จากกรุวัดราชบูรณะ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,416,928 บาท เปิดให้เข้าชมเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 และ
โดยเหตุท่ีวัดราชบูรณะสร้างขึ้นในสมัยเจ้าสามพระยา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงใช้พระนามของพระองค์เป็นชื่อพิพิธภัณฑ์ด้วย 
ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นอาคารจัดแสดง 3 อาคาร คือ หมู่อาคารเรือนไทย อาคารศิลปะในประเทศไทยและตึกเจ้าสาม
พระยา ท้ังสามอาคารนี้มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของผู้คนในอดีต ศิลปวัตถุสมัยต่างๆ ท่ีรวบรวมได้จาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีท้ังเครื่องทองคําและอัญมณีต่าง ๆ มากมาย  เป็นพิพิธภัณฑ์อันมั่งคั่งด้วยสมบัติล้ําค่า ซ่ึงแสดง
ให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งโรจน์ของอาณาจักรอยุธยา ท้ังด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และสังคม ท่ีควรค่าแก่การเก็บรักษาและ
ศึกษาอย่างย่ิง (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา, 2559) ด้วยเหตุนี้จึงทําให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระ
ยาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจํานวนมาก บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เจ้าสามพระยามีบ่อน้ําธรรมชาติท่ีเป็นระบบปิดอยู่บริเวณด้านหน้า ซ่ึงตอนนี้ประสบกับปัญหาด้านคุณภาพน้ํา ในช่วงที่
ผ่านมาจากการสังเกตพบว่า น้ําในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีสีเขียวและมีตะกอนสีเขียวท่ีบริเวณผิวหน้าน้ํา จากนั้นสิ่งมีชีวิตในน้ําจําพวกปลาได้ตายลงเป็น
จํานวนมากและไม่มีพืชขึ้นบริเวณบ่อน้ํานั้นเลย ทําให้ทัศนียภาพของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาไม่น่าดูซ่ึงมี
ผลต่อความสวยงามของบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 

ในปัจจุบันมีการให้ความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นน้ํา
ตามทะเลสาบ ลําธาร แม่น้ํา บึง อ่างเก็บน้ํา มหาสมุทรต่างๆ (วีรานุชหลาง, 2551) ซ่ึงการศึกษานิเวศวิทยาของแหล่งน้ํา
จะมีการศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพ และเคมี (physical and chemical properties of water) บางประการที่มี
ความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ (ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร, 2543) หากทราบถึงคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําต่างๆ แล้วจะ
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเป็นแนวทางในการป้องกันแก้ไขฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมในแหล่งน้ํานั้นๆ ต่อไปได้ดังนั้น
ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสําคัญของคุณภาพน้ําและทัศนียภาพของบ่อน้ําโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา    
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณบ่อน้ําด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อทราบถึงคุณภาพน้ําในบ่อน้ําด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทางด้านกายภาพและทางด้านเคมีในบ่อน้ําด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้า

สามพระยา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 พ้ืนที่ในการเก็บตัวอย่างน้ํา 
 พ้ืนที่ท่ีใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ําผิวดิน คือ บ่อน้ําจํานวน 3 บ่อ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเก็บตัวอย่างน้ําผิวดินบ่อละ 1 จุดเก็บตัวอย่าง ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 
รูปจุดเก็บตัวอย่างน้ําแสดงดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1แสดงจดุเก็บตัวอย่างน้ําภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 

  
 การเก็บตัวอย่างน้ําผิวดิน 

ทําการเก็บตัวอย่างน้ําในบ่อทั้ง 3 บ่อ โดยเก็บบ่อละ 1 จุดเก็บตัวอย่าง ทําการเก็บตัวอย่างน้ําแบบจ้วง (Grab 
Sampling) แยกตามพารามิเตอร์ท่ีวิเคราะห์ ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ของแข็งที่ละลายได้
ท้ังหมดความเค็มการนําไฟฟ้า และความขุ่น(ธงชัย และวิบูลย์ลักษณ์, 2540) โดยขั้นตอนการเก็บน้ํา ขวดบรรจุน้ําตัวอย่าง 
และขั้นตอนการเก็บรักษาตัวอย่างน้ําผิวดินเป็นไปตามวิธีมาตรฐานStandard methods วัดพารามิเตอร์ภาคสนาม ได้แก่ 
อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง การนําไฟฟ้า ก่อนทําการเก็บตัวอย่างน้ําและได้วิเคราะห์คุณภาพน้ํา 2 ด้าน คือ 

 ด้านกายภาพ ทําการศึกษาคุณภาพน้ําโดยมีดัชนีชี้วัด คือ อุณหภูมิค่าการนําไฟฟ้า ของแข็งที่ละลาย
ได้ท้ังหมด และค่าความขุ่น 

 ด้านเคมีทําการศึกษาคุณภาพน้ําโดยมีดัชนีชี้วัด ดังนี้ ออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) ค่าความเป็นกรด-
ด่างและค่าความเค็ม 

การวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน 
 ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีศึกษาท้ังหมด7ดัชนี ประกอบด้วย คุณภาพน้ําด้านกายภาพและเคมี โดยการวิเคราะห์
คุณภาพน้ําตามวิธี Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Edition (APHA, 
AWWA and WEF, 1998) รายละเอียดดังตารางที่ 1 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําผลการศึกษาคุณภาพน้ําผิวดินทางด้านกายภาพและเคมี เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน           
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน 
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และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ภาพที่ 1แสดงจดุเก็บตัวอย่างน้ําภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 

  
 การเก็บตัวอย่างน้ําผิวดิน 

ทําการเก็บตัวอย่างน้ําในบ่อทั้ง 3 บ่อ โดยเก็บบ่อละ 1 จุดเก็บตัวอย่าง ทําการเก็บตัวอย่างน้ําแบบจ้วง (Grab 
Sampling) แยกตามพารามิเตอร์ท่ีวิเคราะห์ ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ของแข็งที่ละลายได้
ท้ังหมดความเค็มการนําไฟฟ้า และความขุ่น(ธงชัย และวิบูลย์ลักษณ์, 2540) โดยข้ันตอนการเก็บน้ํา ขวดบรรจุน้ําตัวอย่าง 
และขั้นตอนการเก็บรักษาตัวอย่างน้ําผิวดินเป็นไปตามวิธีมาตรฐานStandard methods วัดพารามิเตอร์ภาคสนาม ได้แก่ 
อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง การนําไฟฟ้า ก่อนทําการเก็บตัวอย่างน้ําและได้วิเคราะห์คุณภาพน้ํา 2 ด้าน คือ 

 ด้านกายภาพ ทําการศึกษาคุณภาพน้ําโดยมีดัชนีชี้วัด คือ อุณหภูมิค่าการนําไฟฟ้า ของแข็งที่ละลาย
ได้ท้ังหมด และค่าความขุ่น 

 ด้านเคมีทําการศึกษาคุณภาพน้ําโดยมีดัชนีชี้วัด ดังนี้ ออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) ค่าความเป็นกรด-
ด่างและค่าความเค็ม 

การวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน 
 ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีศึกษาท้ังหมด7ดัชนี ประกอบด้วย คุณภาพน้ําด้านกายภาพและเคมี โดยการวิเคราะห์
คุณภาพน้ําตามวิธี Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Edition (APHA, 
AWWA and WEF, 1998) รายละเอียดดังตารางที่ 1 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําผลการศึกษาคุณภาพน้ําผิวดินทางด้านกายภาพและเคมี เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน           
ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

554

ตารางที่ 1 แสดงดัชนีคุณภาพน้ําและวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน 
 

ดัชนีคุณภาพน้ํา วิธีวิเคราะห์ 
1. ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) Membrane electrode method 
2. อุณหภูมิ Thermometer 
3. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) pH-meter 
4. ของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด (TDS) Gravimetric method 
5. ความเค็ม Salinity meter 
6. การนําไฟฟ้า Conductivity meters 
7. ความขุ่น Turbidity Meter 

 
ผลการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยได้ทําการเก็บตัวอย่างน้ําและทําการวิเคราะห์คุณภาพน้ําของแหล่งน้ําผิวดินจากบ่อน้ํา
จํานวน 3 บ่อ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2560ได้ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ดงัต่อไปนี้ 
คุณภาพนํ้าในสระนํ้าผิวดิน 
 ลักษณะทางกายภาพของบ่อน้ําภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา           
บ่อที่ 1 และ 3 เป็นบ่อดินมีการปลูกบัวภายในบ่อและมีสัตว์น้ําจําพวกปลาและหอยอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก เป็นบ่อเปิด
มีท่อเชื่อมต่อกับคลองภายนอก ส่วนบ่อที่ 2 ขอบบ่อเป็นผนังปูนส่วนก้นบ่อเป็นดิน เป็นบ่อปิดไม่มีทางน้ําเข้าและน้ําออก 
น้ําท่ีไหลลงบ่อมาจากปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมา ภายในบ่อไม่มีพืชน้ําและสัตว์น้ําอาศัยอยู่ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดินในบ่อทั้ง3 บ่อของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้ผล ดังตารางที่ 2 - 8 
ค่าออกซิเจนละลายน้ํา 
 ผลการวิเคราะห์ค่าออกซิเจนละลายน้ํา สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงค่าออกซิเจนละลายน้ํา (mg/l) 
 
 

บ่อที่ ครั้งที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 12.3 10.8 11.0 11.0 10.5 4.6 10.1 12 12.6 11.8 
2 7.2 8.9 8.0 10.4 9.2 7.0 10.0 10.0 9.8 8.2 
3 6.2 5.4 7.6 7.7 5.4 7.0 7.0 7.4 5.3 6.9 

  
 พบว่า ค่าออกซิเจนละลายน้ําในทุกจุดเก็บตัวอย่างมีค่าอยู่ในช่วงมาตรฐานในทุกจุดเก็บน้ําตัวอย่าง จึงสรุปได้ว่า
ค่าออกซิเจนละลายน้ําในทุกจุดเก็บตัวอย่างเหมาะสําหรับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่า solubility ของออกซิเจนในน้ํา
จืดจะอยู่ในช่วง 14.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ี 0 องศาเซลเซียส และ 7 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ี 35 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน
บรรยากาศ  1  บรรยากาศ ซ่ึงจะเห็นว่าลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึน ความจริงข้อนี้มีความสําคัญมาก เพราะอัตราของการ
ออกซิเดชั่นทางชีวะจะเพ่ิมขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึน และความต้องการออกซิเจนจะเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้น ในขณะที่
ออกซิเจนที่ละลายน้ําจะน้อยลง (กรรณิการ์, 2522) 
 
 
 
 

 
อุณหภูมิ 

ผลการวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิของน้ํา สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงค่าอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)  
 

บ่อที่ ครั้งที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 29.7 31.6 32.6 33.4 33.0 31.2 32.8 33.2 32.9 33.9 
2 30.8 31.8 33.6 34.4 33.3 31.8 33.2 33.3 32.9 33.9 
3 32.5 33.0 32.8 32.5 32.8 31.5 32.7 33.0 32.6 32.9 

  
 พบว่าอุณหภูมิของน้ําในสระมีค่าไม่แตกต่างกันในแต่ละแห่ง โดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ท่ี 33.9 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ท่ี 29.7 องศาเซลเซียสซ่ึงเป็นอุณหภูมิปกติของแหล่งน้ําผิวดิน อุณหภูมิของน้ําจะมีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในน้ํา โดยจะมีผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการเติบโตของพืชน้ํา จุลินทรีย์ในน้ําและสัตว์
น้ํา นอกจากนี้อุณหภูมิยังมีผลเชิงลบต่อปริมาณการละลายของออกซิเจนลงในน้ํา ถ้าอุณหภูมิของน้ําสูงขึ้นปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ําจะลดลงและในทางกลับกันถ้าอุณหภูมิของน้ําต่ําก๊าซออกซิเจนจะสามารถละลายลงในน้ําได้มาก
ขึ้นทําให้ค่าออกซิเจนละลายในน้ําสูงขึ้นซ่ึงส่งผลให้พืชน้ํารวมถึงสิ่งมีชีวิตในน้ําดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างดี 
 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ํา สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง 
 

บ่อที่ ครั้งที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8.2 8.4 8.6 9.4 8.6 7.9 8.8 9.6 9.4 9.4 
2 9.0 9.6 7.6 8.1 7.5 7.2 7.8 8.2 8.1 8.0 
3 8.1 8.0 8.2 8.2 7.8 7.7 8.1 8.4 8.2 8.4 

  
 พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ําแต่ละแห่งมีค่าเป็นกลางค่อนข้างเป็นด่าง โดยส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 8ซ่ึงอยู่
ในช่วงท่ีเหมาะสมต่อสัตว์น้ํา ค่าความเป็นกรด-ด่างไม่ได้บอกความเป็นพิษต่อร่างกายแต่บอกให้ทราบถึงประเภทของ
สิ่งเจือปนในน้ําในรูปของสารที่ให้อนุมูลกรดหรือด่างได้ แต่อย่างไรก็ตามค่าความเป็นกรดด่างนี้จะเป็นดัชนีในการวัด
คุณภาพน้ํา โดยที่สภาวะความเป็นกรด-ด่างของน้ํามีผลต่อคุณภาพน้ํา ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนและการเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิตในน้ํา นอกจากนั้นค่าความเป็นกรด-ด่างยังบอกถึงคุณสมบัติในการกัดกร่อนของน้ําด้วย โดยท่ัวไปนํ้าควรมีค่า
ความเป็นกรด-ด่างประมาณ 6-8 และค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมต่อสัตว์น้ําจะอยู่ระหว่าง 6.5-9.0 ค่าความเป็น
กรด-ด่างท่ีต่ําหรือสูงเกินไปจะทําให้สัตว์น้ําตายและเกิดความเครียด 
 
ปริมาณของของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 
 ผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณของของแขง็ที่ละลายได้ท้ังหมด สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 แสดงค่าปริมาณของของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด (mg/l) 
 

บ่อที่ ครั้งที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 625 568 508 681.5 678 658 654 651 658 645 
2 5930 2450 2240 3320 3210 3100 3240 3190 3170 3090 
3 953 926 707 942.5 939 934 931 918 968 900 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

555

 
อุณหภูมิ 

ผลการวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิของน้ํา สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงค่าอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)  
 

บ่อที่ ครั้งที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 29.7 31.6 32.6 33.4 33.0 31.2 32.8 33.2 32.9 33.9 
2 30.8 31.8 33.6 34.4 33.3 31.8 33.2 33.3 32.9 33.9 
3 32.5 33.0 32.8 32.5 32.8 31.5 32.7 33.0 32.6 32.9 

  
 พบว่าอุณหภูมิของน้ําในสระมีค่าไม่แตกต่างกันในแต่ละแห่ง โดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ท่ี 33.9 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ท่ี 29.7 องศาเซลเซียสซ่ึงเป็นอุณหภูมิปกติของแหล่งน้ําผิวดิน อุณหภูมิของน้ําจะมีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในน้ํา โดยจะมีผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการเติบโตของพืชน้ํา จุลินทรีย์ในน้ําและสัตว์
น้ํา นอกจากนี้อุณหภูมิยังมีผลเชิงลบต่อปริมาณการละลายของออกซิเจนลงในน้ํา ถ้าอุณหภูมิของน้ําสูงขึ้นปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ําจะลดลงและในทางกลับกันถ้าอุณหภูมิของน้ําตํ่าก๊าซออกซิเจนจะสามารถละลายลงในน้ําได้มาก
ขึ้นทําให้ค่าออกซิเจนละลายในน้ําสูงขึ้นซ่ึงส่งผลให้พืชน้ํารวมถึงสิ่งมีชีวิตในน้ําดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างดี 
 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ํา สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง 
 

บ่อที่ ครั้งที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8.2 8.4 8.6 9.4 8.6 7.9 8.8 9.6 9.4 9.4 
2 9.0 9.6 7.6 8.1 7.5 7.2 7.8 8.2 8.1 8.0 
3 8.1 8.0 8.2 8.2 7.8 7.7 8.1 8.4 8.2 8.4 

  
 พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ําแต่ละแห่งมีค่าเป็นกลางค่อนข้างเป็นด่าง โดยส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 8ซ่ึงอยู่
ในช่วงท่ีเหมาะสมต่อสัตว์น้ํา ค่าความเป็นกรด-ด่างไม่ได้บอกความเป็นพิษต่อร่างกายแต่บอกให้ทราบถึงประเภทของ
สิ่งเจือปนในน้ําในรูปของสารที่ให้อนุมูลกรดหรือด่างได้ แต่อย่างไรก็ตามค่าความเป็นกรดด่างนี้จะเป็นดัชนีในการวัด
คุณภาพน้ํา โดยท่ีสภาวะความเป็นกรด-ด่างของน้ํามีผลต่อคุณภาพน้ํา ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนและการเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิตในน้ํา นอกจากนั้นค่าความเป็นกรด-ด่างยังบอกถึงคุณสมบัติในการกัดกร่อนของน้ําด้วย โดยท่ัวไปนํ้าควรมีค่า
ความเป็นกรด-ด่างประมาณ 6-8 และค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมต่อสัตว์น้ําจะอยู่ระหว่าง 6.5-9.0 ค่าความเป็น
กรด-ด่างท่ีต่ําหรือสูงเกินไปจะทําให้สัตว์น้ําตายและเกิดความเครียด 
 
ปริมาณของของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 
 ผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณของของแขง็ที่ละลายได้ท้ังหมด สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 แสดงค่าปริมาณของของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด (mg/l) 
 

บ่อที่ ครั้งที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 625 568 508 681.5 678 658 654 651 658 645 
2 5930 2450 2240 3320 3210 3100 3240 3190 3170 3090 
3 953 926 707 942.5 939 934 931 918 968 900 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 พบว่า ปริมาณของของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด ในบ่อท่ี 2 มีปริมาณมากที่สุดในทุกจุดเก็บตัวอย่าง รองลงมาคือ
บ่อที่ 3 และ บ่อที่ 1 ตามลําดับ แหล่งที่มาหลักสําหรับปริมาณของของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด คือ การรับน้ําท่ีไหลบ่ามา
จากการเกษตรที่อยู่อาศัยและการชะล้างของการปนเปื้อนในดินจะมีผลกระทบต่อทุกอย่างท่ีอาศัยอยู่ในน้ําหรือใช้น้ํา 
ปริมาณของของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมดเป็นจํานวนรวมของไอออนซึ่งรวมทั้งแร่ธาตุ เกลือหรือโลหะท่ีละลายในน้ําใน
ปริมาณท่ีกําหนดของน้ําแสดงในหน่วยของมิลลิกรัมต่อหน่วยปริมาตรน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร) หรือ ppm 
 
ค่าความเค็ม 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความเค็มของน้ํา สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 แสดงค่าความเค็มของน้ํา 
 

บ่อที่ ครั้งที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0.62 0.56 0.50 0.67 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 0.64 
2 3.20 2.62 2.38 3.60 3.40 3.36 3.52 3.46 3.43 3.34 
3 0.83 0.74 0.70 0.95 0.98 0.94 0.94 0.93 0.98 0.90   

 พบว่า ปริมาณค่าความเค็มของน้ําในบ่อที่ 2 มีค่าความเค็มมากท่ีสุด โดยมีค่าความเค็มสูงสุดอยู่ท่ี 3.60 ppt
รองลงมาคือบ่อที่ 3 และบ่อที่ 1 ตามลําดับ ความเค็มของน้ําเกิดจากเกลือต่างๆ ท่ีละลายอยู่ในน้ํา คําจํากัดความของ
ความเค็ม คือ ปริมาณกรัมของเกลืออนินทรีย์ท่ีมีอยู่ในน้ําทะเล 1 กิโลกรัม ค่าความเค็มของน้ําจะสัมพันธ์กับค่า 
Chlorinityประกอบด้วยปริมาณ คลอไรค์, โบรไมค์และไอโอไดด์ และค่าการนําไฟฟ้า(conductivity) ท่ีมีอยู่ในน้ําหนัก
หนึ่งกิโลกรัมความเค็มของน้ําจะแตกต่างตามสถานที่และประเภทของดิน โดยดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่
เป็นดินเหนียว การระบายน้ําค่อนข้างช้า การกําเนิดดินเกิดจากตะกอนลํานํ้าผสมกับตะกอนภาคพ้ืนสมุทร เกิดการพัฒนา
ในสภาพน้ํากร่อย (ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติอําเภอพระนครศรีอยุธยา, 2560) จึงทําให้เกิดปัญหาน้ําผิวดินที่มีความเค็ม
เกินกว่าค่าความเค็มในน้ําจืด การแบ่งประเภทน้ําตามระดับความเค็มสามารถแบ่งได้ดังนี้ น้ําจืด (fresh water) มีค่า
ความเค็มระหว่าง 0-0.5pptน้ํากร่อย (brackish water) มีค่าความเค็มระหว่าง 0.5-30pptน้ําเค็ม (sea water) มีค่า
ความเค็มมากกว่า 30 pptขึ้นไป จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในบ่อ พบว่า ทุกบ่อที่ทําการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา        มี
ค่าความเค็มเกินกว่าค่าความเค็มในน้ําจืด ซ่ึงสามารถจัดได้ว่าท้ัง 3 บ่อ เป็นน้ํากร่อย เนื่องจากมีค่าความค็มอยู่ระหว่าง 
0.5-30 ppt 
 
ค่าการนําไฟฟ้า 
 ผลการวิเคราะห์ค่าการนําไฟฟ้า สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 แสดงค่าการนําไฟฟ้า (ms/cm) 
 

บ่อที่ ครั้งที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1.249 1.135 1.016 1.362 1.138 1.316 1.309 1.302 1.315 1.291 
2 5.93 5.93 4.49 6.63 6.42 6.20 6.49 6.38 6.36 6.18 
3 1.548 1.458 1.414 1.885 1.892 1.868 1.862 1.837 1.963 1.799   

 พบว่า บ่อที่ 2 มีค่าการนําไฟฟ้ามากที่สุด รองลงมาคือ บ่อที่ 3 และ บ่อที่ 1 ตามลําดับ การนําไฟฟ้า 
(conductivity) บอกถึงความสามารถของน้ําท่ีกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านสภาพนําไฟฟ้านี้จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับปัจจัยต่างๆหลายชนิด ตัวอย่างเช่น ความเข้มข้นทั้งหมดของสารที่มีประจุท่ีละลายอยู่ในน้ํา อุณหภูมิของน้ําขณะทํา
การตรวจวัด ชนิดของสารที่มีประจุและความเข้มข้นของสารมีประจุแต่ละชนิดซ่ึงส่วนมากจะเกิดจากสารประกอบอนินท
รีย์มากกว่าสารประกอบอินทรีย์ นอกจากนี้จํานวนประจุของสารที่มีประจุก็จะมีผลต่อความสามารถในการนําไฟฟ้าของ
น้ํานั้นด้วยน้ําธรรมชาติโดยทั่วไป มีค่าระหว่าง 0.1 - 5.0 ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร ซ่ึงพบว่าน้ําในบ่อท่ี 2 มีค่าเกิน 5.0 ซ่ึง
เกินกว่าค่าการนําไฟฟ้าในแหล่งน้ําธรรมชาติ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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ความขุ่น 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความขุ่นของน้ํา สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 8 
ตารางที่ 8 แสดงค่าความขุ่น (NTU) ของน้ํา 
 

บ่อที่ ครั้งที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 38.00 36.65 28.00 30.20 38.50 36.30 18.83 30.70 45.90 40.30 
2 8.96 8.43 8.34 6.80 11.18 7.95 6.44 7.64 6.34 7.46 
3 8.92 9.23 7.43 9.87 8.80 11.04 8.87 6.76 6.85 7.47 

  
 พบว่า ความขุ่นของน้ําในบ่อที่ 1 มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือบ่อที่ 2 และ 3 เนื่องจากบ่อที่ 1 เป็นบ่อดินมีการ
ปลูกบัวและเลี้ยงปลาภายในบ่อ เมื่อมีฝนตกจะเกิดการชะล้างหน้าดินลงภายในบ่อจึงทําให้มีค่ความขุ่นที่สูง ส่วนบ่อที่ 2 
ขอบบ่อเป็นขอบปูน จึงเกิดการชะล้างของดินลงภายในบ่อเพียงเล็กน้อย ความขุ่นของน้ําส่วนใหญ่เกิดจากสารแขวนลอย
ต่างๆ ท่ีลอยอยู่ในน้ํา เช่น โคลนตม ซิลท์ และพวกแพลงตอน ความขุ่นของน้ําจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของสาร
แขวนลอย ปริมาณของสารแขวนลอย การกระจายตัวของอนุภาคแหล่งน้ําท่ัวไปควรมีค่าความขุ่นที่น้อยกว่า 100 NTUซ่ึง
ท้ัง 3 บ่อที่ทําการวิเคราะห์มีค่าไม่เกิน 100 NTU 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในบ่อท้ัง 3 บ่อ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาทําการเก็บตัวอย่างน้ําจํานวน 10 คร้ัง พบว่า ในบ่อที่ 1 และ 3 มีค่าออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ
ความเป็นกรด-ด่าง ของแข็งที่ละลายได้ ท้ังหมด ความเค็มการนําไฟฟ้า และความขุ่น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน                 
คุณภาพน้ําผิวดิน ส่วนบ่อที่ 2 ค่าความเค็มและค่าการนําไฟฟ้ามีค่าเกินมาตรฐานของคุณภาพน้ําผิวดินค่าออกซิเจน
ละลายน้ํา อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ของแข็งที่ละลายได้ท้ังหมด และความขุ่น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการกําหนดค่าพารามิเตอร์ ท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจวัดคุณภาพน้ําเพิ่มเติม ดังนี้ เช่น โลหะหนัก            
สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิด ปริมาณฟอสเฟต และปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม เป็นต้น  
 ควรมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 ควรมีการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินที่อยู่ใต้บ่อน้ําเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงท่ีมาของปัญหาความเค็มในน้ํา 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การพัฒนาแป้งตอติญา่จากแป้งข้าวฮางงอกสําหรับผลิตภัณฑ์เคบับไส้ไก่ 
The Development of the Tortilla Sheet Flour  

from Germinated Parboiled Rice for Chicken Kebab. 
จารุวรรณ สุขสัมผัส,  ชุติมา ก้องจวน,  นูรีน ประดับญาติ,  มนัญญา คําวชิระพิทักษ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีการศึกษา 2  ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1 การหาสูตรมาตรฐานของแป้งตอติญ่า เพื่อ
ผลิตเป็นเคบับไส้ไก่ โดยการประเมินจากประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส 
ความชอบโดยรวมมากที่สุด สูตรที่เลือกคือสูตรแป้งแป้งตอติญ่าท่ี 3 เพื่อใช้เป็นสูตรมาตรฐานสําหรับส่วน
ท่ี 2 ซ่ึงเป็นการทดลองใช้แป้งข้าวฮางงอกทดแทนแป้งสาลีในการผลิตแป้งตอติญ่าท่ีระดับการแทนที่แป้ง
สาลี 20% และ 30% ตรวจวัดคุณลักษณะของแป้งตอติญ่าท่ีได้ พบว่า สูตรการทดแทนแป้งข้าวฮางงอก 
ระดับ 20% ได้รับการยอมรับมากท่ีสุด โดยมีค่า aw 0.86 ลักษณะปรากฏ , 8.15 กลิ่น 8.07, รสชาติ 
8.22 , เนื้อสัมผัส 8.07 ความชอบโดยรวม 8.25 และมีค่า L* 59.86 , a* 0.63 , b* 16.83 แป้งตอติญ่า
สูตรแป้งข้าวฮางงอกที่ระดับการทดแทนแป้งสาลี 20% และ 30% นั้นมีค่าความแน่นเนื้อน้อยกว่า หรือ
นุ่มมากกว่าแป้งสาลีสูตรมาตรฐานและแป้งตอติญ่าทางการค้า 
คําสําคัญ : แป้งตอติญ่า, ข้าวฮางงอก, เคบับ   
 

Abstract 
 

This research was composed of two parts. Part 1: Experiment, the sensory 
attributes in terms of appearance, texture, odor, flavor, and overall appreciation were 
evaluated to select a standard formula for 100% wheat flour of tortilla sheet flour. 
Formula 3 was made a standard formula used in Part 2 of the research. Part 2 was to 
determine the effects of wheat flour substitution with germinated parboiled rice flour at 
20 and 30% substitution levels on the qualities of tortilla sheet flour for the chicken 
kabab. The results revealed that the 20% substitution level was of highest acceptance 
with the following levels: appearance 8:15, texture 8.07, odor 8.07, flavor 8.22, overall 
appreciation 8.25 and aw 0.86. The L*, a*, b* values were at 59.86, 0.63, 16.83 levels, 
respectively. The results from the texture profile analysis of tortilla sheet flour using a 
texture analyzer indicated that the 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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          โดย แสงจิตต ไตแสง 
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บทนํา  
 เคบับหรือ กะบับ เป็นชื่อเรียกรวมๆ ของอาหารย่างในแถบเมดิเตอร์เรเนียน อาหรับ และ
ประเทศมุสลิมหลายแห่ง ต่อมากลายเป็นที่รู้จักกันไปท่ัวยุโรป เคบับปรุงได้หลายวิธี ได้แก่ แบบโดเนอร์ 
(Doner kebabs) เป็นอาหารโบราณสัญชาติตุรกี (ชาติ ประชาชื่น, 2554) เป็นท่ีนิยมของชาวตะวันตก 
ปัจจุบันนี้เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายในประเทศไทยเพิ่มข้ึน สามารถจัดว่าเป็นอาหารจานด่วนได้อีกประเภท
หนึ่ง   โดยนําเนื้อย่างมาเฉือนเป็นชิ้นๆ รับประทานพร้อมกับแผ่นแป้งพิต้าและผักสลัด ราดด้วยน้ําซอส
สูตรตุรกี หรือนําเนื้อย่างมาวางทับบนแผ่นโรตีท่ีห่ันเป็นชิ้นๆ แล้วราดด้วยซอสมะเขือเทศก็ได้ แบบนี้จะ
เรียกว่า เบอร์ซาเคบับ ส่วนเคบับท่ีถูกปากชาวยุโรปมักจะเสิร์ฟพร้อมกับเฟรนช์ฟรายด์ หรือมันฝรั่งทอด 
อีกท้ังยังนํามาทําเป็นพิซซ่าตุรกีท่ีเรียกว่าเคบับพิซซ่าอีกด้วย ซ่ึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวยุโรป นิวซีแลนด์ 
และออสเตรเลีย  แต่เคบับโดยท่ัวไปจะเข้าใจกันถึงการนําเนื้อหมักเครื่องเทศย่าง ทานคู่กับผักหรือจะห่อ
ด้วยขนมปังหรือแผ่นแป้งที่เรียกว่า แป้งตอติญ่า (Tortilla) และเพิ่มรสชาติด้วยซอสมะเขือเทศ ซอสพริก 
มายองเนส ซ่ึงแป้งตอติญ่าท่ีนิยมนํามาห่อเป็นเคบับนี้ เป็นแป้งแผ่นรูปวงกลม มีสีขาวนวล ทํามาจากแป้ง
สาลี  

เนื่องด้วยกระแสสุขภาพในปัจจุบันกําลังเป็นที่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์จาก 
“ข้าวฮางงอก” ซ่ึงเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวท่ีอยู่ในกระแสนิยมของผู้บริโภค  ข้าวฮางเป็น   
ภูมิปัญญาของชนเผ่าในจังหวัดสกลนคร เป็นวิธีการนําข้าวท่ียังไม่ถึงระยะที่เก็บเกี่ยว ก่อนช่วงระยะ
พลับพลึงมาแปรรูปเพื่อให้นํามารับประทานให้เร็วข้ึน และผลพลอยได้ของกระบวนการคือทําให้ข้าวน้ันมี
คุณค่าทางอาหารที่เพิ่มข้ึน (รังสรรค์ ไชยเชษฐ์, 2559) ข้าวฮางงอกจัดเป็นข้าวนึ่ง (Parboiled rice) ท่ี
เพิ่มเติมระยะเวลาการแช่และเพาะให้คัพพะงอกก่อนที่จะนํามานึ่งและทําแห้งแล้วกะเทาะเปลือกออก 
ข้าวฮางงอกนิยมใช้ข้าวเปลือกของข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105 เป็นวัตถุดิบ ซ่ึงสารอาหารในเมล็ดข้าวที่อยู่ใน
สภาวะท่ีมีการเจริญเติบโตหรือการงอกของข้าว จะมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและทําให้เมล็ดข้าวมี
สารอาหารที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการแช่น้ํา เม่ือเมล็ดข้าวเริ่มงอกสารอาหารที่ถูกเก็บไว้ก็จะถูกย่อยสลาย 
จนเกิดเป็นสารประเภทน้ําตาลรีดิวซ์ (Reducing Sugar) และคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กลงหรือโอลิโก 
แซคคาไรด์ (Oligosaccharide) คุณสมบัติของสารเหล่านี้ จะมีลักษณะเป็นสารพรีไบโอติก (Prebiotic) 
ช่วยในการย่อยอาหารและดูดซึมอาหารของมนุษย์ ข้าวและโปรตีน จะถูกย่อยให้เล็กลง ทําให้เกิดเป็น  
เปปไทด์และกรดอะมิโน และส่วนสําคัญของข้าวฮางคือปริมาณของสารกาบ้า(GABA) หรือปริมาณกรด
แกมมาอะมิโนบิวทิริก (Y-aminobutyric acid; GABA) ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว สารกาบ้าเร่งกระบวนการ
เผาผลาญพลังงานในสมอง ป้องกันภาวะความดันต่ําป้องกันอาการปวดหัวหรือภาวะซึมเศร้าซ่ึงเป็นผล
จากเส้นเลือดแดงในสมองหนา แข็งตัวและไม่ยืดหยุ่นจากการที่คอเลสเตอรอลไปเกาะที่ผนังเส้นเลือด 
ป้องกันภาวะผิดปกติของผู้หญิงวัยหมดประจําเดือน เช่น หงุดหงิด กระตุ้นการทํางานของไต (Kayahara 
and Tsukahara, 2000 อ้างใน กรกฤต สาลีพวง, 2551) ช่วยบํารุงเซลล์ประสาท และยังทําให้ สมองเกิด
การผ่อนคลาย ช่วยป้องกันไม่ให้สมองถูก ทําลาย ช่วยท าให้ความจําดีขึ้นลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิด
โรคอัลไซเมอร์  ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์กระแสการบริโภคท่ีนิยมอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ผู้วิจัยจึง
มีแนวคิดพัฒนาการใช้แป้งข้าวฮางงอกทดแทนแป้งสาลีในแป้งตอติญ่าเพื่อใช้สําหรับผลิตภัณฑ์เคบับไส้ไก่ 
เพ่ือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคให้หลากหลายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือหาสูตรมาตรฐานของแป้งตอติญ่าสําหรับผลิตภัณฑ์เคบับไส้ไก่ 
2. การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งขา้วฮางงอกระดับต่างๆ ในผลิตภัณฑ์แป้งตอติญ่าสําหรับ

ผลิตภัณฑ์เคบับไส้ไก่และตรวจวัดคุณสมบัติท่ีได้ 
 

อุปกรณ์และวธิีการดําเนนิการวิจัย 
 อุปกรณ์  

ข้าวฮางงอก แป้งสาลีชนิดขนมปังและชนิดอเนกประสงค์ แป้งตอติญ่าการค้า ผงฟูดับเบิล     
แอ็คติง  เกลือ น้ํามันถั่วเหลือง  สารเสริมคุณภาพ  เครื่องปั่นละเอียด  เครื่องวัดค่าสี (Color Reader   
รุ่น CR- 10)  เครื่องวัดค่า aw (Aqualab Serics3 รุ่น aw CX 3) เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyser 
TA.XT plus) เตาแม่เหล็กไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์เครื่องครัว ชุดอุปกรณ์และแบบประเมิน            
ทางประสาทสัมผัสแบบ 9 point Hedonic scale 

 
 วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การหาสูตรมาตรฐานของแป้งตอติญ่า โดยนําสูตรแป้งพื้นฐานของ (นิรนาม, 2557) ซ่ึง
ประกอบด้วยแป้งสาลีขนมปัง 80 กรัม  แป้งเอนกประสงค์  40  กรัม  ผงฟู 2 กรัม  เกลือ 2  กรัม น้ํามัน  
60 กรัม และน้ําสะอาด 70  กรัม ใช้เป็นสูตรพ้ืนฐาน และทําการพัฒนาและเติมสารปรับปรุงคุณภาพ A, 
B และ AB ในสัดส่วน 1:1   

วิธีการทําแป้งตอติญ่า คือ นําแป้งท้ังหมด ผงฟู เกลือ นํามาร่อนรวมกันนําแป้งที่ผ่านการร่อน 
ไปตีในโถตีแป้งเมื่อตีเข้ากันแล้วให้ใส่น้ํามัน และสารลงไปและน้ําเปล่าตีรวมกับแป้งให้เข้ากัน  เมื่อนวด
เข้ากันดีแล้ว นําแป้งมารีดให้เป็นแผ่นบางจนมีความหนา 0.2 มิลลิเมตรและความยาว 3×3 นิ้ว แล้วพักไว้ 
2 ชั่วโมง ก่อนนําแป้งไปจี่กับเตาไฟฟ้า ควบคุมอุณหภูมิท่ี 80 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที   

การคัดเลือกสูตรมาตรฐานของแป้งตอติญ่าทําโดยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส  (9 point 
Hedonic scale) โดยใช้ผู้ทดสอบชิมกึ่งฝึกฝน จํานวน 20 คน เปรียบเทียบกับแป้งสูตรแป้งพื้นฐานของ 
(นิรนาม, 2557) และแป้งตอติญ่าทางการค้า เพ่ือคัดเลือกสูตรมาตรฐานแป้งตอติญ่าห่อกับไส้เคบับ  

2. การใช้แป้งข้าวฮางงอกทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์แป้งตอติญ่า นําข้าวฮางงอกบดละเอียด
และร่อนผ่านตะแกรง 100 เมช มาผลิตแป้งตอติญ่าทดแทนในสูตรแป้งสูตรควบคุม (control) ท่ีได้จาก
การคัดเลือกในทดลองข้อที่ 1 โดยทดแทนแป้งสาลีในสัดส่วน 20%, 30% ของแป้งทั้งหมดเพื่อใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เคบับไส้ไก่ เปรียบเทียบกับแป้งตอติญ่าการค้าและสูตรควบคุม  การตรวจวัดคุณลักษณะของ
แป้งตอติญ่าท่ีได้  โดยตรวจวัดค่าสี ค่า aw  และวัดเนื้อสัมผัส  การตรวจประเมินทางประสาทสัมผัสของผู้
ทดสอบชิมผลิตภัณฑ์เคบับ เช่นเดียวกับการทดสอบในข้อที่ 1 โดยใช้ผู้ทดสอบชิมกึ่งฝึกฝน จํานวน 20 
คน 

การวางแผนการทดลองแบบสมบูรณ์ (CRD) สําหรับลักษณะการทดสอบทางกายภาพ และการ
วางแผนการทดลองแบบ RCBD สําหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส วิเคราะห์ผลทางสถิติทดสอบ
ความแปรปรวนโดยใช้ Analysis of Variance และทดสอบความแตกต่างโดยใช้ Dancan New 
Multiple Range ’s Test ท่ีระดับความเชื่อมั่น  95% 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อหาสูตรมาตรฐานของแป้งตอติญ่าสําหรับผลิตภัณฑ์เคบับไส้ไก่ 
2. การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งขา้วฮางงอกระดับต่างๆ ในผลิตภัณฑ์แป้งตอติญ่าสําหรับ

ผลิตภัณฑ์เคบับไส้ไก่และตรวจวัดคุณสมบัติท่ีได้ 
 

อุปกรณ์และวธิีการดําเนนิการวิจัย 
 อุปกรณ์  

ข้าวฮางงอก แป้งสาลีชนิดขนมปังและชนิดอเนกประสงค์ แป้งตอติญ่าการค้า ผงฟูดับเบิล     
แอ็คติง  เกลือ น้ํามันถั่วเหลือง  สารเสริมคุณภาพ  เครื่องปั่นละเอียด  เครื่องวัดค่าสี (Color Reader   
รุ่น CR- 10)  เครื่องวัดค่า aw (Aqualab Serics3 รุ่น aw CX 3) เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyser 
TA.XT plus) เตาแม่เหล็กไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์เครื่องครัว ชุดอุปกรณ์และแบบประเมิน            
ทางประสาทสัมผัสแบบ 9 point Hedonic scale 

 
 วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การหาสูตรมาตรฐานของแป้งตอติญ่า โดยนําสูตรแป้งพื้นฐานของ (นิรนาม, 2557) ซ่ึง
ประกอบด้วยแป้งสาลีขนมปัง 80 กรัม  แป้งเอนกประสงค์  40  กรัม  ผงฟู 2 กรัม  เกลือ 2  กรัม น้ํามัน  
60 กรัม และน้ําสะอาด 70  กรัม ใช้เป็นสูตรพื้นฐาน และทําการพัฒนาและเติมสารปรับปรุงคุณภาพ A, 
B และ AB ในสัดส่วน 1:1   

วิธีการทําแป้งตอติญ่า คือ นําแป้งทั้งหมด ผงฟู เกลือ นํามาร่อนรวมกันนําแป้งท่ีผ่านการร่อน 
ไปตีในโถตีแป้งเมื่อตีเข้ากันแล้วให้ใส่น้ํามัน และสารลงไปและน้ําเปล่าตีรวมกับแป้งให้เข้ากัน  เม่ือนวด
เข้ากันดีแล้ว นําแป้งมารีดให้เป็นแผ่นบางจนมีความหนา 0.2 มิลลิเมตรและความยาว 3×3 นิ้ว แล้วพักไว้ 
2 ชั่วโมง ก่อนนําแป้งไปจี่กับเตาไฟฟ้า ควบคุมอุณหภูมิท่ี 80 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที   

การคัดเลือกสูตรมาตรฐานของแป้งตอติญ่าทําโดยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส  (9 point 
Hedonic scale) โดยใช้ผู้ทดสอบชิมกึ่งฝึกฝน จํานวน 20 คน เปรียบเทียบกับแป้งสูตรแป้งพื้นฐานของ 
(นิรนาม, 2557) และแป้งตอติญ่าทางการค้า เพื่อคัดเลือกสูตรมาตรฐานแป้งตอติญ่าห่อกับไส้เคบับ  

2. การใช้แป้งข้าวฮางงอกทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์แป้งตอติญ่า นําข้าวฮางงอกบดละเอียด
และร่อนผ่านตะแกรง 100 เมช มาผลิตแป้งตอติญ่าทดแทนในสูตรแป้งสูตรควบคุม (control) ท่ีได้จาก
การคัดเลือกในทดลองข้อที่ 1 โดยทดแทนแป้งสาลีในสัดส่วน 20%, 30% ของแป้งท้ังหมดเพื่อใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เคบับไส้ไก่ เปรียบเทียบกับแป้งตอติญ่าการค้าและสูตรควบคุม  การตรวจวัดคุณลักษณะของ
แป้งตอติญ่าท่ีได้  โดยตรวจวัดค่าสี ค่า aw  และวัดเนื้อสัมผัส  การตรวจประเมินทางประสาทสัมผัสของผู้
ทดสอบชิมผลิตภัณฑ์เคบับ เช่นเดียวกับการทดสอบในข้อที่ 1 โดยใช้ผู้ทดสอบชิมกึ่งฝึกฝน จํานวน 20 
คน 

การวางแผนการทดลองแบบสมบูรณ์ (CRD) สําหรับลักษณะการทดสอบทางกายภาพ และการ
วางแผนการทดลองแบบ RCBD สําหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส วิเคราะห์ผลทางสถิติทดสอบ
ความแปรปรวนโดยใช้ Analysis of Variance และทดสอบความแตกต่างโดยใช้ Dancan New 
Multiple Range ’s Test ท่ีระดับความเชื่อมั่น  95% 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................
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ผลการวิจัย  
1. การสูตรมาตรฐานของแป้งตอติญ่า 

ผลการคัดเลือกสูตรมาตรฐานของแป้งตอติญ่าด้วยวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์
เคบับท่ีได้จากการนําแป้งตอติญ่าแต่ละสูตรมาม้วนห่อตามลักษณะการรับประทานของเคบับนั้น  พบว่า
สูตรมาตรฐานของแป้งตอติญ่า สูตรสารผสม AB ในสัดส่วน 1:1 ได้รับการยอมรับมากท่ีสุด ท้ังทางด้าน
ลักษณะปรากฏ (8.50)  กล่ิน (8.40)  รสชาติ (8.57)  เนื้อสัมผัส(เหนียวนุ่ม) (8.55)  ความชอบโดยรวม 
(8.62) โดยผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีคุณสมบัติทางการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากท่ีสุดและมากกว่าแป้งตอติญ่า
สําเร็จรูปทางการค้า (p<0.5) ดังนั้นจึงเลือกแป้งที่ใส่สารเสริมคุณภาพผสม AB สัดส่วน 1:1 เป็น      
สตูรควบคุมของแป้งตอติญ่าในการทดลองต่อไป 
 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของแป้งตอติญ่า 
 
คุณลักษณะ 

สูตร 
พ้ืนฐาน การค้า สาร A สาร B สาร AB 

ลักษณะปรากฏ 7.02±1.22c 7.87±0.93b 6.82±0.92c 6.80±1.09c 8.50±0.81a 

กลิ่น 6.92±1.18c 7.87±0.96b 6.72±1.01c 7.10±1.00c 8.40±1.03a 

รสชาติ 6.85±1.02c 7.65±1.02b 6.67±1.09c 6.97±0.94c 8.57±0.63a 

เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม 6.97±1.22c 7.55±1.08b 6.30±0.96c 6.77±1.02c 8.55±0.78a 

ความชอบโดยรวม 7.10±1.10c 7.55±1.08b 6.67±1.09c 6.77±1.02c 8.62±0.74a 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึงมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 95% 
 
2. การใช้แป้งข้าวฮางงอกทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์แป้งตอติญ่า 

แป้งข้าวฮางงอกที่ผ่านการบดละเอียดและร่อนผ่านตะแกรง 100  เมชถูกนํามาทดแทนแป้งสาลี
ในผลิตภัณฑ์แป้งตอติญ่าสูตรควบคุม (control) ท่ีได้จากการทดลองข้อที่ 2 ในสัดส่วน 20% , 30% ของ
แป้งทั้งหมดเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เคบับไส้ไก่ท่ีเลือกได้จากการทดลองข้อที่ 1  
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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00 0.89a

8.97 983.90
บนัยสําคัญ 95%

ทดแทนแป้งสา
ญ่าการค้าและแป้
มีความน่ิมท่ีใก
งข้าวฮางงอก 2
ฮางงอกนั้นมีคุ

คุม (สูตร AB) 
าวฮางงอก 20%
อยจากกระบว
มแข็ง แต่ยังคง
ดลงตามปริมาณ
น้ําดูดซับมากขึ

5

 

ฮางงอก  
0% 
 

3c ±1.11 
a ±0.03 
0b ±0.40 
a ±0.00 
c±140.13 
% 

ลีด้วยแป้ง
ป้งตอติญ่า
กล้เคียงกัน  
20%  จะมี
ณสมบัติท่ี     
เทียบกับ     

% ทําให้      
นการงอก 
นุ่มกว่าโด      
ณท่ีหายไป
ขึ้นซ่ึงอาจ      
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ไม่เพียงพอในสูตร ดังนั้นเมื่อนํามาข้ึนรูปผลิตภัณฑ์แป้งตอติญ่าจึงทําให้ลักษณะโดแข็งกว่าสูตรแป้งข้าวฮา
งงอก 20% ลักษณะแป้งโด และผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เคบับสอดคล้องกับผล
ความความแน่นเน้ือ (Firmness) ท่ีนําแป้งโดมาขึ้นรูปและจี่เป็นแป้งตอติญ่า คือ สูตรควบคุม มีความแน่น
เนื้อมากที่สุด สูตรแป้งขา้วฮางงอก 20% จะมีความแน่นเนื้อน้อยท่ีสุด (p<0.05) และสีของแป้งตอติญ่าท่ี
ได้จากข้าวฮางงอก 20%  กับแป้งข้าวฮางงอก 30% มีท่ีเข้มกว่าแป้งการค้า และแป้งสูตรควบคุมซ่ึงเป็น
แป้งสาลี ท้ังนี้เนื่องจากสีของแป้งข้าวฮางงอกมีสีเหลืองอ่อนเป็นผลจากกระบวนนึ่งและการอบแห้ง        
ในการผลิตขา้วฮางงอก   
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความชอบผลิตภัณฑ์เคบับท่ีใช้แป้งข้าวฮางงอกทดแทนแป้งสาลีในแป้งตอติญ่า 
 
คุณลักษณะ 

สูตร 
การค้า ควบคุม 

(สูตร AB) 
แป้งข้าวฮางงอก   

20% 
แป้งข้าวฮางงอก 

30% 
ลักษณะปรากฏ 7.10±0.25b 7.15±0.22b 8.20±0.21a 7.10±0.23b 

กลิ่น 6.90±0.28b 6.80±0.20b 8.15±0.17a 7.85±0.22a 

รสชาติ 7.15±0.27bc 6.90±0.16c 8.25±0.19a 7.65±0.19b 

เนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม 7.15±0.27bc 6.95±0.19c 8.10±0.20a 7.75±0.21ab 

ความชอบโดยรวม 7.15±0.28b 7.10±0.17b 8.30±0.20a 7.80±0.21a 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึงมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 95% 
 
 ผลิตภัณฑ์เคบับท่ีได้จากการนําแป้งตอติญ่าสูตรแป้งข้าวฮางงอก 20% ได้รับการยอมรับมาก
ท่ีสุด ท้ังทางด้านลักษณะปรากฏ (8.20) กลิ่น (8.15) รสชาติ (8.25) เนื้อสัมผัส (ความเหนียวนุ่ม) (8.10) 
และความชอบโดยรวม (8.30) แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคญักับสูตรแป้งข้าวฮางงอก 30% ด้านกลิ่น (7.85) 
เนื้อสัมผัส (ความเหนียวนุ่ม) (7.75) และความชอบโดยรวม (7.80) ยกเว้นลักษณะปรากฏ และรสชาติ
ของสูตรแป้งข้าวฮางงอก 30% ได้รับการยอมรับรองลงมาจากสูตรแป้งข้าวฮางงอก 20% แต่ไม่แตกต่าง
กับสูตรทางการค้า (p≥0.05) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

1. สูตรมาตรฐานของแป้งตอติญ่า  พัฒนาจากสูตรพื้นฐาน และเปรียบเทียบกับแป้งตอติญ่า
การค้า  เลือกได้ คือสูตร AB สัดส่วน 1:1 เป็นสูตรมาตรฐานของแป้งตอติญ่าท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด 
ท้ังด้าน ลักษณะปรากฏ กล่ิน รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวมมากที่สุด  ท้ังนี้เนื่องจากสารผสม AB 
นั้นมีคุณสมบัติในการเป็นอิมัลซิไฟล์ท่ีดูดซับไขมันและช่วยในการประสานเชื่อมเนื้อแป้งน้ําและไขมันได้ดี 
ดังนั้นจึงเลือกแป้งที่ใส่สารเสริมคุณภาพผสม AB สัดส่วน 1:1  
 2. การทดแทนแป้งข้าวฮางงอกในผลิตภัณฑ์แป้งตอติญ่า ผู้ทดสอบชิมยอมรับท่ีระดับการ
ทดแทนแป้งสาลี 20% มากท่ีสุด ท้ังทางด้าน ลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ ความชอบโดยรวม  โดยการ
ทดแทนแป้งที่ระดับ 20-30% ทําให้แป้งนุ่มมากข้ึน ค่าความแน่นเนื้อลดลงกว่าสูตรควบคุมซ่ึงเป็นแป้ง
สาลีและแป้งตอติญ่าทางการค้า 
 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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การใช้แป้งข้าวฮางงอก 20% การทดแทนแป้งสาลี แป้งดูดน้ําง่าย  ทําให้โดนุ่มมากขึ้นเนื่องจาก
คุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงในระหว่างกระบวนการงอก ประกอบกับเม่ือมีการลดปริมาณแป้งสาลีเป็นผล
ให้พันธะไดซัลไฟด์เพื่อเกิดลักษณะกลูเตนลดลง เนื่องจากโครงสร้างแป้งถูกย่อยจากกระบวนการงอกก่อน
ผ่านการนึ่งและทําแห้งเป็นเมล็ดข้าวฮาง การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเมล็ดข้าวท่ีผ่านการเพาะงอกนั้น
เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการแช่ข้าว และกระบวนการงอก เนื่องจากองค์ประกอบหลักเป็นส่วนใหญ่ คือ 
แป้ง ไขมันและโปรตีน เมื่อทําปฏิกิริยากับออกซิเจนจะได้สารโครงสร้าง -s-s- ท่ีคงตัวมากข้ึนซ่ึงมีผลต่อ
การพองตัวของเม็ดแป้งในระหว่างการหุงต้ม ซ่ึงกระบวนการทั้งสองนี้จะทําให้เกิดการงอกของเมล็ดข้าวท่ี
เกิดการงอกนั้นจะมีเอนไซม์ ทําหน้าท่ีย่อยแป้งสารโพลีแซคคาโรด์ท่ีไม่ใช่แป้ง และโปรตีน ซ่ึงทําให้ได้โอลิ
โกแซคคาไซด์และกรดอะมิโน (สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554)   ซ่ึงแต่เม่ือนําไป
ผ่านกระบวนการนึ่งและทําให้แห้ง คล้ายกระบวนการทําข้าวนึ่ง (Parboiling Process)  ความเป็น
ระเบียบของโมเลกุลภายในเม็ดสตาร์ชถูกทําลายไปในระหว่างการนึ่ง เม่ือลดอุณหภูมิลงทําให้โมเลกุลของ
สตาร์ชกลับมาเรียงตัวกันได้เร็วส่งผลให้เกิดความหนืดข้ึนอีกคร้ัง เกิดพันธะไฮโดรเจนขึ้นระหว่างโมเลกุล
แอมิโลสทําให้ได้เกิดลักษณะโครงสร้างใหม่เป็นเจล ซ่ึงมีผลทําให้ความหนืดของส่วนผสมเพิ่มข้ึนอีกครั้ง
เรียกว่า ความหนืดสุดท้าย (น้ําฝน ศีตะจิตต์, 2548) อาจโอกาสในเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง      
แอมิโลสกับลิพิดในสตาร์ชข้าวจะน้อยกว่าในการผลิตข้าวนึ่งโดยทั่วไป (Parboiled rice)  เนื่องจากใน
ระหว่างการงอกของเมล็ดข้าวทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งองค์ประกอบทางเคมี สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพและกรดอะมิโนอีกท้ังมีการเพิ่มข้ึนของน้ําตาลรีดิวซ์ซ่ิงและปริมาณน้ําตาลท้ังหมดข้าวเปลือก
งอก (สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554) เอมไซม์กลุ่มไฮโดรลิติกถูกกระตุ้นให้ทํางาน
จะย่อยโมเลกุลสตาร์ชที่บริเวณอสัณฐานซึ่งมีแอมิโลสอยู่มาก่อน และทําให้เหลือแอมิโลสอิสระที่ไม่ได้เกิด
สารประกอบเชิงซ้อนกับลิพิดน้อยลง  โอกาสท่ีจะเกิดการจัดเรียงตัวกันใหม่เกิดเป็นโครงร่างสามมิติน้อย 
และเม็ดสตาร์ชเหลือแต่ส่วนที่เป็นผลึกทําให้มีแอมิโลสอิสระที่จะต่ําลง สอดคล้องกับผลค่าเซตแบคของ
ข้าวนึ่งกลอ้งจากข้าวเปลือกมีค่าลดต่ําลงจากข้าวกล้องในระหว่างการงอกของเมล็ดข้าว (กนกกาญน์ ปาน
จันทร์, 2554) แสดงว่าโอกาสในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแอมิโลสกับลิพิดในสตาร์ชข้าวงอก
จึงน้อยกว่าในการผลิตข้าวนึ่ง กระบวนการงอกนอกจากจะการสลายตัวของโพลีเมอร์น้ําหนักโมเลกุลสูง
อันทําให้เกิดสารชีวภาพต่างๆ แล้วยังมีผลในการปรับปรุงคุณภาพด้านประสาทสัมผัสในการบริโภค  เช่น 
มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มและกลิ่นเพิ่มข้ึน (สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554) แต่เมื่อเพิ่มถึง
ปริมาณการทดแทนแป้งข้าวฮางงอกที่ระดับ 30% ของแป้ง กลับพบว่าโดจะเริ่มมีความแน่นแข็งมากขึ้น
ท้ังนี้อาจเป็นผลจากแต่เมื่อเพิ่มถึง 30% โดจะเริ่มแข็ง อาจเนื่องจากความยืดหยุ่นของกลูเต็นลดลงตาม
ปริมาณท่ีหายไปของแป้งสาลี  ร่วมกับปริมาณแป้งข้าวฮางงอกที่มากข้ึนจึงต้องการปริมาณน้ําดูดซับมาก
ขึ้นซ่ึงอาจไม่เพียงพอในสูตร  และอาจร่วมกับอิทธิพลของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแอมิโลสกับลิพิด
ในสตาร์ชของแป้งข้าวฮางงอกเป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการนึ่ง (Parboiling Process) แม้จะมีอิทธิพลไม่
เทียบเท่าแป้งข้าวนึ่ง (Parboiled rice) ก็ตาม 

 
ข้อเสนอแนะ  

สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการความนุ่ม  ต้องคํานึงถึงการดูดซับน้ําท่ีเพิ่มข้ึนของข้าวฮางงอก และ
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอันเกิดจากกระบวนการเพาะงอก และระดับความรุนแรงของสภาวะ
กระบวนการนึ่ง (Parboiling Process) โดยเฉพาะขั้นการทําแห้ง มีผลต่อการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
ระหว่างแอมิโลสกับลิพิดในสตาร์ชของแป้งและการดูดซับน้ําในผลิตภัณฑ์ 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 
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การศึกษากําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ  
สําหรับตวัอย่าง 2 กลุ่ม 

Studyof power of a test of Kolmogorov-Smirnov Test Statistics  
for Two Samples 

ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์, ธนาภรณ์ สุขทั่วญาติ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ 

สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม เมื่อกําหนดอัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มท่ี 1 ต่อกลุ่มท่ี 2 มีค่าเป็น 2, 
3, 4, 5 และ 6 โดยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีการแจกแจงที่ไม่ใช่การแจกแจงปรกติซ่ึงกําหนดให้ความโด่งมีค่าคงท่ี
เท่ากับ 3.75 ความเบ้มีค่าเป็น 1.75, 0.00 และ −0.25 และศึกษาจากตัวอย่างขนาดเล็กท่ีมีขนาดเท่ากับ 5, 
10,15 และ 20 และตัวอย่างขนาดใหญ่ท่ีมีขนาดเท่ากับ 25, 50, 75 และ 100 ผลการศึกษาพบว่า เม่ืออัตราส่วน
ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเพ่ิมขึ้นจะทําให้กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟมีค่า
เพ่ิมขึ้นทุกขนาดตัวอย่างโดยที่ตัวอย่างขนาดเล็กจะให้กําลงัการทดสอบน้อยกว่าตัวอย่างขนาดใหญ่  
คําสําคัญ:  สถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ, กําลังการทดสอบ 

 
Abstract 

  
 This research was purposed to compare the power of a test of Kolmogorov-Smirnov 

test statistics for two samples when the ratios of the standard deviation between group 1 and 
2 were2, 3, 4,5 and 6. Data analysis was made under the non-normal distribution by defining 
the constant kurtosis equal to 3.75.The skewness  was 1.75, 0.00 and −0.25.Also, the small 
sample size were 5, 10, 15 and 20 while the large sample size were 25, 50, 75 and 100. The 
results of study showed if the ratio of standard deviation was increasing, the power of a test of 
Kolmogorov-Smirnov test statistics was increasing for every sample size.Inaddition, the small 
sample sizes gave the smaller values of power of a test than the large sample sizes. 
Keywords : Kolmogorov-Smirnov test Statistics,power of the test 

 
บทนํา 
 สถิติทดสอบอิงพารามิเตอร์ (Parametric test statistics) เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบเกี่ยวกับพารามิเตอร์
ของประชากรโดยอาศัยการแจกแจงของค่าสถิติ ซ่ึงการเลือกตัวสถิติทดสอบท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับ
ค่าพารามิเตอร์ของประชากรนั้นจะต้องพิจารณาถึงข้อตกลงเบื้องต้นในการทดสอบ 2 ประการคือ 1) ตัวอย่างที่
สุ่มมาต้องมีการแจกแจงปรกติและ2) ตัวอย่างที่สุ่มมามีความแปรปรวนเท่ากัน  นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดท่ีเป็น
ข้อตกลงเฉพาะสําหรับตัวสถิติทดสอบแต่ละตัว ซ่ึงในการวิจัยเชิงสถิติมักจะพบข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบเบ้ หรือ
โด่งมากกว่าข้อมูลท่ีมีการแจกแจงปรกติซ่ึงความเบ้และความโด่งนั้นเป็นสาเหตุท่ีทําให้เกิดการสูญเสียกําลังการ
ทดสอบ (power of a test) จึงทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบอิงพารามิเตอร์อาจให้ผลท่ีไม่
เหมาะสมด้วยเหตุผลนี้นักวิจัยจึงใช้สถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ (Non-parametric test statistics) แทน
เนื่องจากสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์เป็นการทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์และไม่สนใจถึงข้อตกลง
เบื้องต้นทั้งสองประการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับข้อมูลท่ีมีการแจกแจงแบบต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่การแจกแจงปรกติ 
ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้สนใจศึกษาต่อจากข้อเสนอแนะในงานวิจัยของSenger, O. and Celik, A. K. 2013 [4] ท่ีมุ่งเน้น
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ศึกษาท่ีค่าความเบ้เท่ากับ 1.75 และความโด่งเท่ากับ 3.75 และให้เพิ่มอัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ
เป็นการยืนยันว่ากําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ ยังคงมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อทําการเพิ่ม
อัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทําการศึกษากําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์
นอฟ (Kolmogorov-Smirnov test statistics)  สําหรับทดสอบความแตกต่างของตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ
กัน เมื่อกําหนดอัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ):σ σ1 2   เป็น 2, 3, 4, 5 และ 6 จําลองข้อมูลจากรูป
ฟังก์ชันกําลังของ Fleishman และกําหนดให้ความโด่งมีค่าคงที่เท่ากับ 3.75 ส่วนความเบ้กําหนดให้มี 3 ลักษณะ
คือ เบ้ขวา สมมาตร และเบ้ซ้าย ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิความเบ้เท่ากับ1.75, 0.00 และ −0.25ตามลําดับกําหนด
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ศึกษาโดยใช้การจําลองแบบ (Monte Carlo simulation) และกําหนดขนาดตัวอย่างเป็น
ขนาดเล็ก ( n1  และ n2  มีค่า 5, 10, 15, 20)  และตัวอย่างขนาดใหญ่ ( n1  และ n2  มีค่า 25, 50, 75, 100) 
 ศึกษาความแตกต่างของข้อมูลท่ีไม่มีการแจกแจงปรกติและการศึกษาวิธีการสร้างฟังก์ชันกําลังของ 
Fleishman โดยการสร้างเลขสุ่มที่ใช้เทคนิคในการจําลองข้อมูลด้วยวิธี Monte Carlo เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้
วิธีการของ Fleishman โดยที่จะประเมินความสามารถของวิธีการภายใต้เงื่อนไขของความแตกต่างของความเบ้ 
ความโด่ง และขนาดของข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและระดับของความเบ้และความโด่งใน
การสร้างข้อมูลท่ีไม่มีการแจกแจงปรกติมีผลกระทบต่อกําลังการทดสอบ คือเมื่อระดับของความเบ้และความโด่ง
เพ่ิมขึ้น กําลังการทดสอบจะเพิ่มขึ้น และถ้าขนาดตัวอย่างเพิ่มข้ึน กําลังการทดสอบจะเพิ่มข้ึนด้วย 
 ได้ศึกษาแบบจําลองมอนติคาร์โลสําหรับการทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ สําหรับตัวอย่าง 2 
กลุ่มที่เป็นอิสระกัน ภายใต้เงื่อนไขของความแปรปรวนไม่เท่ากัน โดยศึกษาถึงผลกระทบของความเบ้ท่ีมีต่อความ
น่าจะเป็นในการเกิดความผิดพลาดประเภทที่ 1 (Type I error) และกําลังการทดสอบ (Power of the test)  
โดยจําลองข้อมูลให้มีการแจกแจงที่แตกต่างกันในฟังก์ชันกําลังของ Fleishman เม่ือกําหนดให้ความโด่งมีค่าคงที่
เท่ากับ 3.75 และความเบ้มีค่าต่าง ๆ กัน คือ 1.75, 1.50, 1.25, 1.00, 0.75, 0.50, 0.25, 0.00 และ −0.25 ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษา คือ เมื่อความเบ้ลดลงจาก 1.75 ถึง −0.25 สําหรับตัวอย่างขนาดเล็กและ
ตัวอย่างขนาดใหญ่กําลังการทดสอบจะตรงข้ามกัน โดยท่ีตัวอย่างขนาดเล็ก ถ้าใช้ตัวอย่างแรกน้อยกว่าตัวอย่างที่
สองจะให้กําลังการทดสอบมากกว่ากรณีตัวอย่างแรกมากกว่าตัวอย่างท่ีสองในทุกกรณีของความเบ้ สําหรับ
ตัวอย่างขนาดใหญ่ถ้าใช้ตัวอย่างแรกมากกว่าตัวอย่างที่สองจะให้กําลังการทดสอบที่มากกว่ากรณีของตัวอย่างแรก
น้อยกว่าตัวอย่างที่สอง ซ่ึงไม่เป็นจริงทุกกรณี เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิความเบ้ลดลงค่ากําลังการทดสอบจะลดลงด้วย 
และถ้าอัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพิ่มข้ึน ค่ากําลังการทดสอบก็จะเพิ่มข้ึน โดยมีข้อเสนอแนะให้มุ่งเน้น
ศึกษาท่ีค่าความเบ้เท่ากับ 1.75 ความโด่งมีค่าเท่ากับ 3.75 และแนะนําให้เพิ่มอัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานให้มีค่าเพิ่มขึ้น 
 ได้เปรียบเทียบกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ และสถิตทดสอบวอลด์ 
วูฟโฟวิทซ์ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกัน ศึกษาในกรณีตัวอย่างขนาดใหญ่โดยกําหนดให้อัตราส่วนของ
ความแปรปรวนของตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีค่าเท่ากับ 2 ในสถานการณ์ท่ี1กําหนดให้สัมประสิทธ์ิความ
โด่งคงที่เท่ากับ 0  สัมประสิทธิ์ความเบ้มีค่าลดลงจาก 0.75 ไปถึง 0 สถานการณ์ท่ี 2 กําหนดให้สัมประสิทธ์ิความ
เบ้คงที่เท่ากับ 0  สัมประสิทธ์ิความโด่งมีค่าลดลงจาก 3.75 ไปถึง −1 ผลท่ีได้พบว่า กําลังการทดสอบของสถิติ
ทดสอบทั้งสองจะมีค่าเพ่ิมขึ้นในกรณีท่ีกําหนดให้สัมประสิทธิ์ความเบ้คงที่ สัมประสิทธิ์ความโด่งลดลง ในทาง
กลับกันกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบท้ังสองจะมีค่าลดลงในกรณีท่ีกําหนดให้สัมประสิทธิ์ความโด่งคงที่ 
สัมประสิทธ์ิความเบ้ลดลง ในการเปรียบเทียบกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบทั้งสองนั้น พบว่ากรณีท่ี
กําหนดให้ความโด่งคงที่สถิติทดสอบโคลโมโกรอฟจะให้กําลังการทดสอบท่ีสูงกว่าสถิติทดสอบวอลด์ วูฟโฟวิทซ์ 
ยกเว้นในบางค่าของขนาดตัวอย่างที่มีค่าเท่ากับ 25 และ 50  ส่วนกรณีท่ีกําหนดให้ความเบ้คงที่สถิติทดสอบโคล
โมโกรอฟยังให้กําลังการทดสอบท่ีสูงกว่าสถิติทดสอบวอลด์ วูฟโฟวิทซ์ ยกเว้นกรณีขนาดตัวอย่างเท่ากับ 25 ซ่ึง
สรุปได้ว่าสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟจะถูกนํามาใช้มากกว่าสถิตทดสอบวอลด์ วูฟโฟวิทซ์ 
 ได้ศึกษาความแกร่งและอํานาจการทดสอบของสถิติทดสอบอิงพารามิเตอร์และสถิติทดสอบไม่อิง
พารามิเตอร์ ท่ีใช้สําหรับทดสอบความแตกต่างของค่ากลางชองประชากรสองกลุ่มสําหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท 5 
ระดับ โดยใช้สถิติทดสอบอิงพารามิเตอร์คือ Z test และ t test ส่วนสถิติทดสอบไมอิ่งพารามิเตอร์ใช้ Mann 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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Whitney U test van der Waerden test Kolmogorov-Smirnov test และ Modified U test จําลองข้อมูล
ให้มีการแจกแจง 3 ลักษณะคือ การแจกแจงปรกติ การแจกแจงเบ้ซ้ายและโด่งต่ํากว่าปกติ และการแจกแจงเบ้
ขวาและโด่งสูงกว่าปกติ กําหนดขนาดตัวอย่างเป็น 3 แบบคือ ขนาดเล็ก (10,10) และ (15,25) ขนาดปานกลาง 
(30,30) และขนาดใหญ่ (100,50) และ (100,100)กําหนดอัตราส่วนของความแปรปรวน เท่ากับ 1:1 และ 1:2 
กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และ 0.01 โดยใช้ความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และ 
อํานาจการทดสอบ เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลท่ีได้พบว่าในกรณีการแจกแจงปรกติ ตัวอย่าง
ขนาดเล็ก สถิติทดสอบท่ีเหมาะสมคือ t test ตัวอย่างขนาดกลางคือ Modified U test และตัวอย่างขนาดใหญ่
คือ Mann Whitney U test ในกรณีการแจกแจงเบ้ซ้ายและโด่งต่ํากว่าปกติ ตัวอย่างขนาดเล็ก สถิติทดสอบที่
เหมาะสมคือ t test และ Mann Whitney U test กลุ่มตัวอย่างขนาดกลางและขนาดใหญ่คือ van der 
Waerden test และในกรณีการแจกแจงเบ้ขวาและโด่งสูงกว่าปกติ ตัวอย่างขนาดเล็ก สถิติทดสอบที่เหมาะสม
คือ t test ตัวอย่างขนาดกลางคือ Z test และตัวอย่างขนาดใหญ่คือ van der Waerden test ในกรณีตัวอย่าง
ขนาดใหญ่และความแปรปรวนไม่เท่ากัน  สถิติทดสอบดังกล่าวไม่สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนประเภทที่ 1 
ได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ สเมียร์นอฟ เม่ือกําหนดให้อัตราส่วน
ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเพิ่มขึ้น 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 1 .  สร้ างแบบจําลองข้อมูล ให้ตัวแปรสุ่ม  X มีการแจกแจงปรกติมาตรฐาน  โดยใช้สูตร 
[( ) ]= + + +Y a dX c X b X  เพื่อสร้างข้อมูลให้มีการแจกแจงท่ีแตกต่างกันในฟังก์ชันกําลังของ Fleishman

โดยกําหนดให้มีความโด่งเท่ากับ 3.75 ความเบ้เท่ากับ 1.75  0.00 และ −0.25 โดยที่ a, b, cและ dเป็นค่า
สัมประสิทธิ์ท่ีเกี่ยวกับความแตกต่างกันของค่าความเบ้ ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์a, b, cและ dและค่าความเบ้ 

ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าความเบ้ 
1.75 0.00 −0.25 

a −0.3994966745 0.0000000000 0.0273411959 
b    0.9296605248 0.7480208079 0.7503153411 
c    0.3994966745 0.0000000000 −0.0273411959 
d −0.0364669928 0.0778727161 0.0769928241 

 
 ความโด่ง  หมายถึง ระดับความสูงโด่งของการแจกแจงข้อมูลซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนของข้อมูล 

สามารถคํานวณสัมประสิทธิ์ของความโด่งของข้อมูลได้ดังสูตร 

  μ
α

σ
= 4

4 4 เมื่อ μ4  คือโมเมนต์ท่ี 4 รอบค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ  ( )∑ −f x x
N

4
 

  ในการพิจารณาค่าความโด่งจะพิจารณาจากค่า α4  ดังนี้ 
   ถ้า α =4 3  แสดงว่าเส้นโค้งของข้อมูลชุดน้ีมีความโด่งปกติ 
   ถ้า α >4 3  แสดงว่าเส้นโค้งของข้อมูลชุดน้ีมีความโด่งมากกว่าปกติ 
   ถ้า α <4 3  แสดงว่าเส้นโค้งของข้อมูลชุดน้ีมีความโด่งน้อยกว่าปกติ 

  ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ความโด่งเท่ากับ 3.75 ซ่ึงเป็นความโด่งท่ีมากกว่าปกติ 
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...................................................................................................................................................................................................................................................... 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 ความเบ้ หมายถึง ระดับความเอนเอียงหรือความไม่สมมาตรของข้อมูล สามารถคํานวณค่า
สัมประสิทธิ์ความเบ้ได้จากสูตร    

  μ
α

σ
= 3

3 3 เมื่อ μ3  คือโมเมนต์ท่ี 3รอบค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ  ( )∑ −f x x
N

3
 

  ในการพิจารณาค่าความเบ้จะพิจารณาจากค่า α3  ดังนี้   
   ถ้า α =3 0   แสดงว่าการแจกแจงของข้อมูลชุดน้ีสมมาตร 
   ถ้า α >3 0   แสดงว่าการแจกแจงของข้อมูลชุดน้ีเบ้ขวา 
   ถ้า α <3 0   แสดงว่าการแจกแจงของข้อมูลชุดน้ีเบ้ซ้าย 
  ในการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาความเบ้ 3 ค่าคือ 1.75 (เบ้ขวา), 0.00 (สมมาตร) และ −1.25      
(เบ้ซ้าย) 
 2. กําหนดอัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ):σ σ1 2  เป็น 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลําดับ 
 3. ขนาดตัวอย่าง n1  และ n2  ท่ีใช้ในการศึกษาคือ 
   n1  มีค่า 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 
   n2  มีค่า 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 
  โดยจัดเป็นคู่ลําดับตามขนาดตัวอย่างเล็กและขนาดตัวอย่างใหญ่ดังนี้ 
 ขนาดตัวอย่างเล็ก   (5,5), (5,10), (5,15), (5,20), (10,10), (10,15), (10,20), (15,15), (15,20), 
(20,20) 
 ขนาดตัวอย่างใหญ่  (25,25),(25,50),(25,75),(25,100), (50,50), (50,75), (50,100), (75,75), 
(75,100),  (100,100) 
 4. สมมุติฐานการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ สามารถตั้งสมมุติฐานได้ท้ังแบบ

ทางเดียว(one-tailed test) และแบบสองทาง(two-tailed test) แต่ในการศึกษาครั้งนี้สนใจตั้งสมมุติฐานแบบ
สองทาง ดังนี้ 

   
: ( ) ( )

: ( ) ( )

=

≠

H F x G y
H F x G y

0

1
 

  เมื่อ ( )F x และ ( )G y แทนฟังก์ชันการแจกแจงของตัวอย่างกลุ่ม x และ y ท่ีเป็นอิสระกัน
ตามลําดับ 

 5. กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 
 6. สถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ 
   ( ) ( )= −n nD Max | S x S y |

1 2
 

   เมื่อ ( ) =n
KS x n1 1

 เป็นฟังก์ชันการแจกแจงความถี่สะสมของตัวอย่างสุ่ม   

   Kเป็นคะแนนซึ่งมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับx 
   ( ) =n

KS y n2 2
เป็นฟังก์ชันการแจกแจงความถี่สะสมของตัวอย่างสุ่ม    

   Kเป็นคะแนนซึ่งมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ y 
 7. การตัดสินใจจะแยกพิจารณาตามขนาดตัวอย่างดังนี้ 

  7.1 ตัวอย่างขนาดเล็ก ( n1  และ n2  มีค่าน้อยกว่า 25) จะตัดสินใจปฏิเสธสมมุติฐานหลัก H0( )
เม่ือพบว่าค่า ≥ tableD D  โดยเปิดค่าวิกฤต D จากตารางโคลโมโกรอฟสําหรับตัวอย่างขนาดเล็ก 
  7.2 ตัวอย่างขนาดใหญ่ ( n1  และ n2  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 25) จะตัดสินใจปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก H0( )    เม่ือพบว่าค่า ≥ tableD D โดยเปิดค่าวิกฤต D จากตารางโคลโมโกรอฟสําหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ [7] 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 8. จําลองข้อมูลให้มีสถานการณ์ตามที่กําหนดข้างต้นโดยวิธีการจําลองมอนติคาร์โลใช้โปรแกรม R 
ทําซํ้า 30,000 คร้ัง 
 9. เมื่อสร้างข้อมูลตามสถานการณ์ดังกล่าวแล้วนําข้อมูลท่ีได้แต่ละชุดมาทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ
ทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ และนําค่า p-value ที่ได้มาเปรียบเทียบกับระดับนยัสําคัญ 0.05 ดังนี้ 

  ถ้าค่า p-value มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับนัยสําคัญ 0.05 จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก 
  ถ้าค่า p-value มีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จะยอมรับสมมุติฐานหลัก 

 10. คํานวณหาค่ากําลังการทดสอบ โดยการนับจํานวนครั้งของการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก เม่ือ
สมมุติฐานหลักเป็นเท็จหารด้วยจํานวนครั้งของการทําซํ้าท้ังหมด 30,000 คร้ัง  
 11. การสรุปผลจะเปรียบเทียบกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟในแต่ละสถานการณ์ 
(พิจารณาจากขนาดตัวอย่าง ความโด่ง ความเบ้) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานให้มี
ค่าเพิ่มข้ึน เพื่อดูว่าเมื่ออัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเพิ่มข้ึนแล้วจะทําให้กําลังการทดสอบของสถิติ
ทดสอบโคลโมโกรอฟมีค่าเพิ่มขี้นด้วย 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษากําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม เม่ือ
กําหนดอัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 ให้มีค่าเพิ่มข้ึน (2, 3, 4, 5 และ 
6) ได้ผลดังนี้ 
ตารางที่ 2 กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม เม่ือกําหนดความ

โด่งเท่ากับ 3.75 และความเบ้มีค่าเท่ากับ 1.75 

n1  n2  
กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ  

สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
:σ σ =1 2 2  :σ σ =1 2 3  :σ σ =1 2 4  :σ σ =1 2 5  :σ σ =1 2 6  

5 

5 0.0143 0.0378 0.0788 0.1260 0.1805 
10 0.0483 0.1379 0.2549 0.3767 0.4729 
15 0.0624 0.1702 0.3027 0.4270 0.5259 
20 0.1092 0.2349 0.3791 0.5032 0.6009 

10 
10 0.0576 0.2164 0.4068 0.5655 0.6656 
15 0.1254 0.3477 0.5820 0.7424 0.8443 
20 0.1466 0.4446 0.6830 0.8144 0.8755 

15 15 0.1477 0.4830 0.7600 0.8893 0.9002 
20 0.1548 0.6465 0.8769 0.8991 0.9619 

20 20 0.2300 0.6873 0.9107 0.9349 0.9795 

25 

25 0.2967 0.8024 0.9679 0.9799 0.9961 
50 0.4243 0.9051 0.9917 0.9944 0.9991 
75 0.4685 0.9292 0.9937 0.9969 0.9996 
100 0.5331 0.9510 0.9966 0.9979 0.9998 

50 
50 0.6145 0.9908 0.9987 1.0000 1.0000 
75 0.7331 0.9977 0.9997 1.0000 1.0000 
100 0.7638 0.9980 0.9999 1.0000 1.0000 

75 75 0.8341 0.9998 1.0000 1.0000 1.0000 
100 0.8873 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

100 100 0.9273 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 



     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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 จากตารางที่  2 กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม 

ในกรณีตัวอย่างขนาดเล็กและตัวอย่างขนาดใหญ่ เม่ืออัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มท่ี 1 ต่อกลุ่ม
ท่ี 2 มีค่าเป็น 2, 3, 4, 5 และ 6  ซ่ึงกําหนดความโด่งเท่ากับ 3.75 และความเบ้มีค่าเท่ากับ 1.75 พบว่าเมื่อ
อัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเพิ่มขึ้นจะทําให้กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์
นอฟมีค่าเพิ่มขึ้นและพบว่าตัวอย่างขนาดเล็กให้กําลังการทดสอบน้อยกว่าตัวอย่างขนาดใหญ่  

 
ตารางที่ 3 กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม เม่ือกําหนดความ

โด่งเท่ากับ 3.75 และความเบ้มีค่าเท่ากับ 0.00 

n1  n2  
กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ  

สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม  
:σ σ =1 2 2  :σ σ =1 2 3  :σ σ =1 2 4  :σ σ =1 2 5  :σ σ =1 2 6  

5 

5 0.0117 0.0172 0.0201 0.0251 0.0279 
10 0.0691 0.0927 0.1195 0.1445 0.1669 
15 0.0690 0.1164 0.1476 0.1663 0.1967 
20 0.1075 0.1648 0.1925 0.2086 0.2357 

10 
10 0.0263 0.0534 0.0779 0.1042 0.1232 
15 0.1165 0.2140 0.2798 0.3261 0.3690 
20 0.0906 0.1807 0.2596 0.2900 0.3805 

15 15 0.0716 0.1638 0.2641 0.2992 0.4250 
20 0.1413 0.3061 0.4338 0.5208 0.5947 

20 20 0.1143 0.2908 0.4664 0.5227 0.6218 

25 

25 0.1504 0.3952 0.5824 0.7021 0.7898 
50 0.2559 0.6203 0.8166 0.8902 0.9348 
75 0.3053 0.7041 0.8804 0.9399 0.9656 
100 0.3781 0.7924 0.9309 0.9656 0.9836 

50 
50 0.3811 0.8670 0.9780 0.9948 0.9984 
75 0.5322 0.9561 0.9965 0.9991 0.9999 
100 0.5697 0.9714 0.9982 0.9998 0.9999 

75 75 0.6344 0.9915 0.9999 1.0000 1.0000 
100 0.7491 0.9979 1.0000 1.0000 1.0000 

100 100 0.7934 0.9993 1.0000 1.0000 1.0000 
 
 จากตารางที่  3 กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม 

ในกรณีตัวอย่างขนาดเล็กและตัวอย่างขนาดใหญ่ เม่ืออัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มท่ี 1 ต่อกลุ่ม
ท่ี 2 เป็น 2, 3, 4, 5 และ 6  โดยกําหนดความโด่งเท่ากับ 3.75 และความเบ้มีค่าเท่ากับ 0.00 พบว่าเมื่อ
อัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเพิ่มขึ้นจะทําให้กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์
นอฟจะมีค่าเพิ่มขึ้น และพบว่าตัวอย่างขนาดเล็กให้กําลังการทดสอบที่น้อยกว่าตัวอย่างขนาดใหญ่ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ตารางที่ 4  กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม เม่ือกําหนด
ความโด่งเท่ากับ 3.75 และความเบ้มีค่าเท่ากับ −0.25 

n1  n2  
กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ  

สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม  
:σ σ =1 2 2  :σ σ =1 2 3  :σ σ =1 2 4  :σ σ =1 2 5  :σ σ =1 2 6  

5 

5 0.0108 0.0178 0.0218 0.0278 0.0300 
10 0.0536 0.0937 0.1337 0.1588 0.1781 
15 0.0673 0.1161 0.1577 0.1847 0.2054 
20 0.1081 0.1589 0.2031 0.2252 0.2432 

10 
10 0.0268 0.0499 0.0786 0.1082 0.1263 
15 0.1198 0.2129 0.2935 0.3603 0.4006 
20 0.0884 0.1809 0.2614 0.3305 0.3844 

15 15 0.0689 0.1580 0.2615 0.3481 0.4044 
20 0.1398 0.3107 0.4743 0.5887 0.6693 

20 20 0.1137 0.2864 0.4636 0.6021 0.6866 

25 

25 0.1510 0.4087 0.6415 0.7822 0.8688 
50 0.2527 0.6311 0.8511 0.9417 0.9718 
75 0.2999 0.7111 0.9131 0.9707 0.9892 
100 0.3801 0.8002 0.9494 0.9861 0.9958 

50 
50 0.3839 0.8775 0.9879 0.9989 0.9999 
75 0.5364 0.9603 0.9982 0.9999 1.0000 
100 0.5703 0.9708 0.9994 1.0000 1.0000 

75 75 0.6415 0.9919 0.9999 1.0000 1.0000 
100 0.7455 0.9980 1.0000 1.0000 1.0000 

100 100 0.7879 0.9996 1.0000 1.0000 1.0000 
 
 จากตารางที่  4 กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม 

ในกรณีตัวอย่างขนาดเล็กและตัวอย่างขนาดใหญ่ เม่ืออัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มที่ 1 ต่อกลุ่ม
ท่ี 2 เป็น 2, 3, 4, 5 และ 6  โดยกําหนดความโด่งเท่ากับ 3.75 และความเบ้มีค่าเท่ากับ −0.25 พบว่าเมื่อ
อัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเพิ่มขึ้นจะทําให้กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์
นอฟมีค่าเพิ่มขึ้น และพบว่าตัวอย่างขนาดเล็กให้กําลังการทดสอบที่น้อยกว่าตัวอย่างขนาดใหญ่ 

 จากตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 4 จะเห็นว่าเม่ืออัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเพ่ิมข้ึน ทําให้
กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่มมีค่าเพ่ิมข้ึนท้ังกรณีตัวอย่าง
ขนาดเล็กและกรณีตัวอย่างขนาดใหญ่ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษากําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่มสรุป
ผลได้ดังนี้ 

 1. ถ้าอัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเพิ่มข้ึนจะทําให้กําลังการทดสอบของสถิติทดสอบโคล
โมโกรอฟ มีค่าเพิ่มขึ้น 

 2. การใช้ตัวอย่างขนาดเล็กจะให้กําลังการทดสอบที่น้อยกว่าตัวอย่างขนาดใหญ่ 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
กรณีศึกษา บริษัท NN&KY จํากัด 
          โดย พิชญณ ีตีรณากรณ 

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

การปรับปรุงเสนทางการขนสงโดยใช TSP และ VRPTW มาประยกุตใช กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย วัชรพล วงศจันทร 

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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 3. กรณีตัวอย่างขนาดใหญ่ พบว่าเม่ือขนาดตัวอย่างมีค่าเพิ่มขึ้นทําให้กําลังการทดสอบของสถิติ
ทดสอบโคลโมโกรอฟมีค่าเพิ่มข้ึน แต่สําหรับกรณีตัวอย่างขนาดเล็ก พบว่าในสถานการณ์ท่ีกําหนดความโด่ง
เท่ากับ 3.75 และความเบ้เท่ากับ 1.75 การเพิ่มขนาดตัวอย่างจะทําให้กําลังการทดสอบเพิ่มข้ึน แต่ในสถานการณ์
ท่ีความโด่งเท่ากับ 3.75 ความเบ้เท่ากับ 0 และสถานการณ์ท่ีความโด่งเท่ากับ 3.75 ความเบ้เท่ากับ −0.25 การ
เพิ่มขนาดตัวอย่างไม่ได้ทําให้กําลังการทดสอบเพิ่มข้ึนทุกกรณี อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากลักษณะการกระจายของ
ข้อมูลซ่ึงสมมาตร และใกล้เคียงสมมาตร ตามลําดับ  อีกท้ังขนาดตัวอย่างของกลุ่มท่ีหนึ่ง และกลุ่มท่ีสองมีขนาดที่
ใกล้เคียงกันจึงทําให้ไม่เห็นการเพิ่มขึ้นของกําลังการทดสอบได้อย่างชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มการศึกษาเกี่ยวกับสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์วิธีอ่ืน และทําการศึกษาโดยเพิ่มค่าความเบ้
และความโด่ง เพื่อให้ข้อมูลมีลักษณะการแจกแจงที่หลากหลายมากขึ้น  

2. ควรศึกษาในกรณีท่ีความโด่งมีการเปลี่ยนแปลง และความเบ้มีค่าคงที่ 
3. ศึกษาประสิทธิภาพของสถิติทดสอบจากค่าสถิติอ่ืนเพิ่มเติมจากกําลังการทดสอบ 
 

เอกสารอ้างอิง 
W. P. Vogt, (2005). Dictionary of Statistics and Methodology: A Nontechnical Guide for the 
 Social Sciences, Third edition, Sage Publications, California.  
J. l. Rasmussen. (1983). Parametric vs nonparametric tests on non-normal and transformed 
data.  Unpublished PhD Dissertation, Department of psychology of the graduate school of 
 Tulane University, New Orleans. 
Luo, H. (2011). Generation of Non-normal Data – A Study of Fleishman’s Power 
 Method.Department of Statistics, Uppsala University. 
Senger, O. and Celik, A. K. (2013). A Monte Carlo simulation study for Kolmogorov-Smirnov two-
 sample test under the precondition of heterogeneity : upon the changes on the 
 probabilities of statistical power and type I error rates with respect to skewness 
 measure. Journal of Statistical and Econometric Methods.2(4): 1-16.Senger, O.2013. 
A Statistical Power Comparison of the Kolmogorov-Smirnov Two –Sample Test and the Wald 
 Wolfowiz Test in Terms of Fixed Skewness and Fixed Kurtosis in Large Sample Sizes. 
 Chinese Business Review. 12(7) : 469-476. 
มนตรี สังข์ทอง. (2557) . ความแกร่งและอํานาจการทดสอบของสถิติอิงพารามิเตอร์และสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ใน
 การทดสอบความแตกต่างของค่ากลางระหว่างประชากรสองกลุ่มสําหรับข้อมูลแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ. 
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 22(5) : 605-619. 
S. Siegel and N. J. Cartellan.(1988). Nonparametric statistics for the behavioralsciences, 2nd 
 edition, Mc-Graw-Hill, New York. 
ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์. (2554). สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (ฉบับปรับปรุง). ชลบุรี: ภาควิชาคณิตศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. เอกสารประกอบการสอน. 
วีนัส พีชวณิชย์และ สมจิต วัฒนาชยากูล. (2521). สถิติสําหรับนักสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). สาขาวิชา
 สถิติศาสตร์-สถิติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
สงวน ตั้งโพธิธรรม. (2538). การจําลองด้วยคอมพิวเตอร์. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
................................................................................................

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

................................................................................... 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 


