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ผศ.ดร. ตระกลู จิตวฒันำกร 
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สารอธิการบดี 
 

ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยประสบกบัปัจจยัต่ำงๆ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและ
สงัคมอยำ่งต่อเนื่อง ทัง้ที่มำจำกปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยในประเทศ  ถึงแม้ในช่วงปลำยปี 2562 เศรษฐกิจไทย
จะมีทิศทำงฟืน้ตวัดีขึน้ แตก่ลบัมีภยัพิบตัิด้ำนสำธำรณสขุ คือกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 ซึง่สง่ผลกระทบอยำ่ง
รุนแรงไปทั่วโลก กำรประคับประคองให้ผ่ำนพ้นวิกฤตในช่วงนีไ้ปให้ได้ จึงเป็นเร่ืองที่จ ำเป็นที่จะต้องได้รับกำร
แก้ปัญหำอยำ่งเร่งดว่น ดงัที่รัฐบำลและหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องก ำลงัด ำเนินกำรอยูใ่นขณะนี  ้

ถึงแม้ว่ำในกำรเตรียมงำนประชุมครัง้นีจ้ะมีข้อจ ำกดัและมีอปุสรรคหลำยประกำร แต่ด้วยควำมมุ่งมัน่ของ
คณะท ำงำนที่เข้มแข็งและควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยเบญจมิตรวิชำกำร ท ำให้ทุกอย่ำงเกิดขึน้ได้ตำมก ำหนดกำร  
จึงขอขอบคุณทกุฝ่ำยที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ขอขอบคณุผู้ เข้ำร่วมประชุมทกุท่ำนที่ใช้เวลำอนัมีค่ำมำเข้ำร่วมกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวมในครัง้นีเ้ป็นอยำ่งสงู 

กำรขบัเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่ำงมีคุณภำพและยัง่ยืน พร้อมก้ำวเข้ำสู่เศรษฐกิจและสงัคมในยุค
ดิจิทลันัน้ ต้องอยูบ่นฐำนท่ีส ำคญัที่สดุ คือ ควำมรู้ควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนษุย์ ผู้ที่อำศยัอยูใ่นสงัคมไทย ทกุคน 
ทกุองค์กร และทกุสำขำอำชีพ ล้วนมีสว่นส ำคญัที่สง่ผลต่อกำรพฒันำประเทศให้ก้ำวทนักบัควำมเจริญก้ำวหน้ำใน
ระดบัสำกล พร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในทุกมิติ กำรเพิ่มพูนและส่งเสริมให้ทรัพยำกร
มนษุย์ได้รับควำมรู้ควำมสำมำรถในศำสตร์ทกุแขนงนัน้ ถือเป็นภำรกิจส ำคญัของสถำบนักำรศึกษำ ซึ่งจะต้องได้รับ
ควำมร่วมมือในรูปแบบของกำรบรูณำกำรจำกทกุภำคสว่น เพื่อกำรพำประเทศเข้ำสูก่ำรยคุดิจิทลั 

ขอขอบคณุคณะกรรมกำรจดังำน วิทยำกร บคุลำกร และเจ้ำหน้ำที่ทกุฝ่ำย ที่มีสว่นท ำให้กำรจดักำรประชุม
วิชำกำรในครัง้นีเ้กิดขึน้ 
 

         

 

           (ผศ.ดร.ประเสริฐ ประวตัิรุ่งเรือง) 

        อธิกำรบดมีหำวิทยำลยันอร์ทกรุงเทพ 
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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล” 
(Development of Human Resources to Economics and Digital Society) 

วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 08:00-16:30 น. 
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

 
08:00 – 08:30 น   ลงทะเบียน ณ ห้องประชมุสตัตบงกช อำคำรเรียนรวม 1 ชัน้ 3  
08:30 – 10:30 น   น ำเสนอผลงำนวิชำกำร (บทควำมวิจยั/บทควำมวิชำกำร) ช่วงที่ 1 
10:30 – 11:00 น.  รับประทำนอำหำรวำ่ง 
11:00 – 11:10 น.  พิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563 
    กลำ่วรำยงำนโดย ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจดักำรประชมุ 
    กลำ่วเปิดกำรประชมุ โดยอธิกำรบดี มหำวิทยำลยันอร์ทกรุงเทพ 
11:10 – 12:30 น.  บรรยำยพิเศษ เร่ือง “กำรพฒันำทรัพยำกรมนษุย์เข้ำสูย่คุเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั”  

โดย  วิทยำกรผู้ทรงคณุวฒุิ      
12:30 – 13:30 น.  รับประทำนอำหำรวำ่ง 
13:30 – 16:30 น.  น ำเสนอผลงำนวิชำกำร (บทควำมวิจยั/บทควำมวิชำกำร) ช่วงที่ 2 
 

__________________________________ 
หมายเหตุ:  สืบเนื่องจำกกระทรวงศึกษำธิกำร สัง่ปิดสถำนศึกษำทัว่ประเทศ ทัง้รัฐ-เอกชน เพื่อป้องกนักำรแพร่
ระบำด "โควิด-19" โดยเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ ตัง้แต ่วนัท่ี 18 มี.ค. 63  เป็นต้นไป ดงันัน้ในกำรจดัประชมุวิชำกำรระดบัชำติ 
มหำวิทยำลยันอร์ทกรุงเทพ ประจ ำปี 2563 ครัง้นี ้จะขอปรับเปลีย่นเป็นกำรน ำเสนอผลงำนวิจยัแบบออนไลน์  
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ภาคบรรยาย 
 
 

6



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านสังคมศาสตร์และสหวทิยาการ 
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ห้องน าเสนอ: ห้องท่ี 1 (R1404)  
ผู้ทรงคณุวฒุ:ิ  ผศ.ดร.สมยศ  อวเกียรต ิ   

ผู้ประสำนงำน: อ.ณฐัชยำ   พนัธ์เถ่ือน 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

09:00-09:20 น. S0164 ศศิประภำ ตระกลูทำ  ปัจจยัที่ส ำคญัที่มีตอ่กำรตดัสินใจใช้บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงิน

ผ่ำนโทรศพัท์เคลื่อนทีข่องลกูค้ำในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดั

ปรำจีนบรีุ 

09:21-09:40 น. S0165 ธำริกำ มงคลสขุ กำรจดักำรกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สงูอำยไุทยในโรงเรียน

ผู้สงูอำยดุ้วยวงจร PDCA 

09:41-10:00 น. S0181 บษุศิด ี อคัรวงศ์วิภำส กำรศกึษำสภำพปัจจบุนั และกลยทุธ์กำรสร้ำงควำมได้เปรียบ

ทำงกำรแข่งขนัในกำรด ำเนินกำรธุรกิจน ำเที่ยวของไทย 

10:01-10:20 น. S0184 นิลำวณัย์ พำณิชย์รุ่งเรือง  สมรรถนะผู้ประกำศข่ำวสถำนีโทรทศัน์ดิจิทลัในประเทศไทย 

10:21-10:40 น. S0185 ศภุนิตย์   สริุยะวงค์ กำรตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์บ ำรุงผิวหน้ำของผู้บริโภคสตรีในเขต 

อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่โดยใช้กำรสื่อสำรทำงกำรตลำด 

10:41-11:00 น. S0171 ธนเศรษฐ์ แรงเขตวิทย์ กำรพฒันำหลกัสตูรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิกำร : กำรออกแบบและ

กระบวนกำรผลิตน ำ้ในภำคอตุสำหกรรม 

11:01-11:20 น. S0187 สภุำ  บวรศิริปรีชำกลุ สง่เสริมรำยได้ให้ชมุชนนวตัวิถีกบัยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 

11:21-11:40 น. S0132 นิพำดำ ของงำม 

 

 กำรพยำกรณ์มลูคำ่กำรสง่ออกของโซลำร์เซลล์ไทยไปประเทศจีน 

ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกำ 

13:00-13:20 น. S0100 กญัญำวีร์  วงค์เสือ 

 

ปัจจยัที่สง่ผลตอ่กำรก่อหนีน้อกระบบของประชำชนในหมูบ้่ำนรุ่ง

อรุณ เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร 

13:21-13:40 น. S0153 ศภุจรี วงศ์รัตนโชคชยั บทบำทของผู้น ำทรัพยำกรมนษุย์ในกำรเปลี่ยนผ่ำนสูธุ่รกิจดิจิทลั 

13:41-14:00 น. S0097 พรพรรณ เจริญสขุ   คณุลกัษณะของผู้ท ำบญัชีที่พงึประสงค์ของผู้ประกอบกำรใน เขต

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

14:01-14:20 น. S0130 สกุฤตำ เจริญถำวรศวิรัตน์  ปัจจยัที่มีผลตอ่พฤติกรรมกำรออมของเจนวำย 

14:21-14:40 น. S0131 ณฐัชำนนัท์ โพธ์ิวนัส์  

 

ปัจจยัเศรษฐกิจที่มีผลตอ่มลูคำ่กำรสง่ออกอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัไทยไปฮอ่งกง 

14:41-15:00 น. S0012 ธนภทัร์  พงษ์สถิตย์ คณุภำพกำรให้บริกำรรถไฟโดยสำร ของสถำนีรถไฟอยธุยำ 

อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

15:01-15:20 น. S0003  มณีวรรณ เอมวงษ์ 

 

กำรมีสว่นร่วมของประชำชนในกำรพฒันำชมุชนหมูบ้่ำนเขำดิน 

ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

15:21-15:40 น. E0130 วรุฒน์ วงษ์ศิริ ปัจจยัที่สง่ผลกระทบตอ่กำรเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์น ำ้ยำปรับผ้ำนุ่ม

ของประชำกรในเขตธัญบรีุ จงัหวดั ปทมุธำนี 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องที่ 1 (R1404) (ต่อ) 
ผู้ทรงคณุวฒุ:ิ  ผศ.ดร.สมยศ  อวเกียรต ิ   

ผู้ประสำนงำน: อ.ณฐัชยำ   พนัธ์เถ่ือน 

 
 
 
  

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

15:41-16:00 น. E0131 แพรวพลอย เลิศสถิย์วงศ์ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่กำรตดัสนิใจเที่ยวแหลง่ทอ่งเที่ยวโบรำณสถำน

ของนกัทอ่งเที่ยวในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องท่ี 2 (R1405)  
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ดร.จริมจิต เกิดบ้ำนชนั    
ผู้ประสำนงำน: อ.นนัทพนัธ์   วิเศษแก้ว 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

09:00-09:20 น. S0002 ดร.เฉลิมพล นชุอดุม 

 

ทศันคติของชมุชนตอ่กำรไปใช้สิทธิเลอืกตัง้สมำชิกสภำผู้แทน

รำษฎร 

09:21-09:40 น. S0005 กฤตวฒัน์ สงัข์วำรี 

 

 กำรมีสว่นร่วมของประชำชนในกำรปอ้งกนัและปรำบปรำม

อำชญำกรรมในพืน้ที่รับผิดชอบของสถำนีต ำรวจภธูรนครชยัศรี 

จงัหวดันครปฐม 

09:41-10:00 น. S0004 ปรวนั จนัทรังษี 

 

ประสิทธิผลกำรน ำนโยบำยกำรเพ่ิมผลติภำพแรงงำนภำคกำร

ทอ่งเที่ยวของประเทศไทยไปปฏิบตัิ : กรณีศกึษำ สำขำบริกำรที่พกั 

10:01-10:20 น. S0038 เฉลิมพล นชุอดุม 

 

กำรบริหำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำลขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล

คลองเจ็ด อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี 

10:21-10:40 น. S0142 สชุำติ หลำวเพ็ชร์  

 

 ปัจจยัเสี่ยงที่มีอิทธิพลตอ่กำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนคลงัสินค้ำ 

กรณีศกึษำ บริษัท วำย ซี เอช ไทยแลนด์ จ ำกดั 

10:41-11:00 น. S0118 ชำญชยั  เมธำวิรุฬห์   ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งคณุลกัษณะสว่นบคุคล ควำมผกูพนัตอ่

องค์กำร และควำมตัง้ใจลำออกของพนกังำนในองค์กรผู้

ให้บริกำรโลจิสติกส์ 

11:01-11:20 น. S0103 ปณิุกำ  โทพิลำ  

 

ปัจจยัที่มีผลตอ่กำรตดัสินใจซือ้สินค้ำออนไลน์ผ่ำนชอ่งทำง 

ตลำดกลำงพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace)  

ของประชำชนในเขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 

11:21-11:40 น. S0104 ปณิุกำ  โทพิลำ 

 

ปัจจยัที่มีผลตอ่กำรเลือกใช้บริกำรสัง่อำหำรทะเลสดผำ่นชอ่งทำง

ออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 

13:00-13:20 น. S0105 พชัรินทร์ พชัรศรีอำริยะ 

 

รูปแบบกำรด ำเนินชีวติ พฤติกรรมและควำมพงึพอใจของ

นกัทอ่งเที่ยวชำวไทยที่มีตอ่ตลำดนดัสวนจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร  

13:21-13:40 น. S0116 อลุยัวรรณ สำรค ำ ปัจจยัในกำรเลือกประกอบอำชีพของผู้สอบบญัชีรับอนญุำต   

ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล โดยประยกุต์ใช้ 

กระบวนกำรคดิเชิงล ำดบัชัน้ 

13:41-14:00 น. S0006 เนตรมณี  คงนำยศ 

 

คณุภำพชีวิตกำรท ำงำนของบคุลำกรองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโคก

ขำม จงัหวดั สมทุรสำคร 

14:01-14:20 น. S0039 เฉลิมพล นชุอดุม  

 

ประสิทธิผลในกำรให้บริกำรของเทศบำลเมืองล ำสำมแก้ว อ ำเภอล ำ

ลกูกำ จงัหวดัปทมุธำนี 

14:21-14:40 น. S0190 พิทกัษ์ ทบจนัทร์ 

 

กำรจดักำรควำมรู้ที่สง่ผลตอ่กำรด ำเนินงำนของวิสำหกิจชมุชนผลิต

ข้ำวหอมมะลิ ในเขตพืน้ที่จงัหวดัร้อยเอ็ด 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องท่ี 2 (R1405) ต่อ  
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ดร.จริมจิต เกิดบ้ำนชนั    
ผู้ประสำนงำน: อ.นนัทพนัธ์   วิเศษแก้ว  

 

 

 

 

 

 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

14:41-15:00 น. S0193 ดร.ปฏิภำณ ลพบรีุ  

 

กำรรับรู้กิจกรรมเพ่ือสงัคม(CSR) ภำพลกัษณ์ และควำมภกัดีตอ่แบ

รนด์ของบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ของประชำชนในเขตภำค

ตะวนัออก 

15:01-15:20 น. E0134 รัตติพร ครุฑป่ำ ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งวฒันธรรมองค์กำรกบัควำมผกูพนัตอ่องค์กำร 

ของพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี 

15:21-15:40 น. E0135 ศิวพร  พงษ์อดลุยสขุ ควำมแตกตำ่งในคำ่นิยมในกำรท ำงำนและพฤติกรรมกำรเป็น

สมำชิกที่ดีของพยำบำล:ศกึษำเปรียบเทียบระหวำ่งเจนเนอเรชัน่

เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่วำย โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี 

15:41-16:00 น. E0078 ธัญนนัท์ โคตรโสภำ  ปัจจยัที่มีผลตอ่กำรตดัสินใจเลือกซือ้เคร่ืองประดบัแหวนเพชรของ

ผู้บริโภค ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องท่ี 3 (R1406) 
ผู้ทรงคณุวฒุิ: ผศ.ดร.อนนัต์  ธรรมชำลยั  
ผู้ประสำนงำน: อ.องัค์วรำภชัฑ์  ข ำนำค          

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

09:00-09:20 น. S0094 ปณียำ อินทกำศ  ปัจจยัสว่นประสมทำงกำรตลำดที่มีผลตอ่ควำมพงึพอใจของ

ผู้ ใช้บริกำรขนสง่ภำยในประเทศ  

09:21-09:40 น. S0115 ศิริลกัษณ์ ค ำจนัวงษ์ 

 

กำรศกึษำระบบควบคมุภำยในที่มีตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของโรงงำน

อตุสำหกรรมจงัหวดัสระบรีุ 

09:41-10:00 น. S0139  กมัลำศ เยำวะนิจ สงัคมสงูอำยใุนกรณีของประเทศไทย: ผลกำรศกึษำของนกัวิชำกำร

ไทย  

10:01-10:20 น. S0167 ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธ์ิ 

 

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส ำรวจปัจจยัที่สง่ผลตอ่ควำมผกูพนั

ตอ่องค์กรของบคุลำกรในองค์กรธุรกิจเอกชน 

10:21-10:40 น. S0016 วสกุำญจน์ บวกสิน 

 

กำรมีสว่นร่วมของประชำชนในกำรสนบัสนนุกำรป้องกนัและ

ปรำบปรำมอำชญำกรรมในพืน้ที่รับผิดชอบของสถำนีภธูรบำงปะ

หนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

10:41-11:00 น. S0126 สนุนัทำ อ้อภมิู 

 

ปัจจยัส ำคญัทีส่ง่ผลตอ่กำรตดัสินใจเข้ำมำท ำงำนในอตุสำหกรรม

ก่อสร้ำงของแรงงำนตำ่งด้ำว ในจงัหวดันนทบรีุ 

11:01-11:20 น. S0135 ธมลวรรณ เฟ่ืองพำนิช

เจริญ 

 

ำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรจดัซือ้วตัถดุิบเนือ้เงินจำกประเทศ

เกำหลีใต้ที่มีผลตอ่กำรผลิตเคร่ืองประดบั กรณีศกึษำ บริษัท ABC 

11:21-11:40 น. S0137 ณฐักำนต์ เดชสรุะ  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรสง่ออกผลิตภณัฑ์มนัส ำปะหลงัทำง

เรือไปยงัประเทศจีน กรณีศกึษำ บริษัท เอซีซี จ ำกดั 

13:00-13:20 น. S0138 กษมล วำนิชสจุิต  

 

กำรประเมินปัจจยัเสี่ยงในกำรด ำเนินธรุกิจผู้ รับจดักำรขนสง่สินค้ำ

ระหวำ่งประเทศ 

13:21-13:40 น. S0035 อินทชั ทวีชีพ  

 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมกำรเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำร

ประเภทล้ำงล ำไส้ของผู้บริโภค ในพืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร 

13:41-14:00 น. S0037 จกัรพงษ์  ตำ๋ค ำ กำรค้ำงช ำระสินเช่ือเคหะของลกูค้ำ ธนำคำรออมสิน เขตมีนบรีุ 

14:01-14:20 น. S0108 ธัญญ์รวี ธนเสถียรยิ่งยง แรงจงูใจในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนบริษัท ฟำเท็ค เวิร์คส์ จ ำกดั 

14:21-14:40 น. S0111 แก้วตำ ศรีเสำวลกัษณ์  ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกร เทศบำลนครรังสิต  

14:41-15:00 น. S0040 ซไูรดำ สำแล๊ะ กำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนกัศกึษำ

มหำวิทยำลยัเอกชน ระดบัปริญญำตรี ที่จดักำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำ

เป็นฐำน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องท่ี 3 (R1406) (ต่อ) 
ผู้ทรงคณุวฒุิ: ผศ.ดร.อนนัต์  ธรรมชำลยั  
ผู้ประสำนงำน: อ.องัค์วรำภชัฑ์  ข ำนำค           

 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

15:01-15:20 น. E0058 วชัระ  ขำวสงัข์ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนข่ำวของ

สถำนีโทรทศัน์ไทยทวีีสีชอ่ง 3 

15:21-15:40 น. E0061 ปำณสัม์  กนัยำสนธ์ิ  

ดร. ชยัวฒิุ  จนัมำ  

ดร. ปัญญำวฒัน์  

จฑุำมำศ  

 ปัจจยัส ำคญัที่มีผลตอ่กำรตดัสินใจเลอืกบริโภคกำแฟส ำเร็จรูป 

(3in1) ของพนกังำนบริษัทเอกชน ในเขตอ ำเภอธัญบรีุ จงัหวดั

ปทมุธำนี 

15:41-16:00 น. E0079 ณฏัฐ์    ทิพย์บณุยำพร  

รศ.ดร.ธีรศกัดิ ์   อปุไมย

อธิชยั  

  ภำวะผู้น ำเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหำรสถำนศกึษำ  สงักดัส ำนกังำน

เขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำอตุรดติถ์ เขต 1 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องที่ 4 (R1407)  
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  รศ.ดร.พิศมยั  จำรุจิตติพนัธ์   
ผู้ประสำนงำน: อ.กฤตทรรศ       สขุมัน่ 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

09:00-09:20 น. S0043 ณฐมน วรินทร์ แนวทำงกำรเพ่ิมยอดกำรออมเงินประเภทบญัชีเงินฝำกประจ ำรำย

เดือนยกเว้นภำษีของลกูค้ำธนำคำรออมสิน กรณีศกึษำสำขำทุง่โฮ้ง 

จงัหวดัแพร่ 

09:21-09:40 น. S0122 ธุรกิจ พนัธุ์เมือง 

 

 กำรบริหำรจดักำรสโมสรฟตุบอลมหำวิทยำลยัรังสติ ตำมแนวคิด 

POSDCORB 

09:41-10:00 น. S0123 นนัทกฤติ วรกำนตศิริ  

 

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งปัจจยัทำงเศรษฐกิจกบัมลูคำ่กำรสง่ออก

รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบจำกไทยไปยงัประเทศ

ออสเตรเลีย 

10:01-10:20 น. S0157 ชลธิชำ  ไชยดิษฐ 

 

กำรศกึษำภำระหนีส้ินของประชำชนในจงัหวดัมหำสำรคำม 

10:21-10:40 น. S0128 สดุำรัตน์ เกลีย้งสอำด กำรเปรียบเทียบระดบัของโรงแรมและคณุภำพกำรบริกำรตอ่ควำม

พงึพอใจและควำมภกัดีของลกูค้ำในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

10:41-11:00 น. S0025 ประสิทธ์ิ เดชนครินทร์ 

 

กำรประเมินชอ่งวำ่งสมรรถนะกำรปฏิบตัิงำนของหวัหน้ำงำน

สำยกำรผลิตในโรงงำนอตุสำหกรรมอำหำร 

11:01-11:20 น. S0036 เปรมฤทยั อดุมเวช  

 

ปัจจยัที่ส ำคญัในกำรใช้บริกำรสำยกำรบินต้นทนุต ำ่เส้นทำงกำรบิน

กรุงเทพมหำนครหลวงพระบำง ของประชำชนในเขต

กรุงเทพมหำนคร ในด้ำนสว่นประสมกำรตลำด 

11:21-11:40 น. S0029 กึกก้อง พงษ์สถิตย์ 

 

พฤติกรรมกำรตดัสินใจเชำ่รถจกัรยำยนต์ของนกัทอ่งเที่ยวชำวไทย 

ในอทุยำนประวตัศิำสตร์พระนครศรีอยธุยำ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยำ 

13:00-13:20 น. S0031 พฒันกลุ  ศรีอรัญ   ปัจจยัที่ส ำคญัตอ่กำรตดัสินใจประกอบธุรกิจประเภทที่พกัส ำหรับ

นกัทอ่งเที่ยวในเขตพืน้ที่ อ ำเภอเชียงคำน จงัหวดัเลย 

13:21-13:40 น. S0032 วชัธิญำ  โพธ์ิประดิษฐ์ ปัจจยัส ำคญัในกำรตดัสินใจประกอบธรุกิจอูซ่อ่มตวัถงัและสี ใน

แขตอ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 

13:41-14:00 น. S0033 พิมพิชชำ กระจำ่งรัตน์  

 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่กระบวนกำรเลือกซือ้สินค้ำทำงแอพพลิเคชัน่

ออนไลน์ของผู้บริโภคในยคุดิจิทลั ในจงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

14:01-14:20 น. S0034 อนนัต์  เจนเลื่อย ปัจจยัที่สง่ผลตอ่กระบวนกำรตดัสินใจซือ้บ้ำนจดัสรร (รำคำ 3-10 

ล้ำนบำท) ของผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่วำย ในเขตจงัหวดัปทมุธำนี 

14:21-14:40 น. S0102 ปณิตนนัท์ ปำนพลอย 

 

ปัจจยัที่สง่ผลตอ่กำรตดัสนิใจเลือกเข้ำศกึษำตอ่ระดบัปริญญำโท 

มหำวิทยำลยัเอกชนแหง่หนึ่ง 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องที่ 4 (R1407) (ต่อ)  
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  รศ.ดร.พิศมยั  จำรุจิตติพนัธ์   
ผู้ประสำนงำน: อ.กฤตทรรศ       สขุมัน่ 

 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

14:41-15:00 น. S0183 สภุิญญำ จิ๋วแหยม   กลยทุธ์กำรสง่เสริมกำรตลำดและภำพลกัษณ์ขององค์กรที่มีอิทธิพล

ตอ่กำรตระหนกัรู้ตอ่ตรำสินค้ำ  บริษัท เอ็มเอส มีเดีย เซ็นเตอร์ 

จ ำกดั (มหำชน) 

15:01-15:20 น. S0186 วนัวิษำ โฉมโต  

 

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งปัจจยัแรงจงูใจกบัประสิทธิภำพในกำร

ปฏิบตัิงำนของพนกังำนโรงงำนอตุสำหกรรมประกอบพดัลมใน

ประเทศไทย  

15:21-15:40 น. E0063 จรูญวิทย์ โตสจัจะวงษ์ กำรศกึษำพฤติกรรมและควำมพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยว

ชำวตำ่งชำติที่ใช้บริกำรรถไฟฟำ้บีทีเอส  
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องที่ 5 (R1408)  
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ผศ.ดร.พงษ์ศกัดิ์  เพรชสถิต   
ผู้ประสำนงำน: วำ่ที่ร้อยตรีสถำพร   ภสูวุรรณ์         

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

09:00-09:20 น. S0114 รัชนีภรณ์ คลอ่งแคลว่ 

 

กำรใช้รูปแบบกำรเรียนรู้ตำมแนวทฤษฎีสรรคนิยมเพ่ือเสริมสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำรเผชิญอปุสรรคของนกัศกึษำมหำวิทยำลยั

เอกชน ระดบัปริญญำตรี 

09:21-09:40 น. S0117 นวลอนงค์  ค ำรำพิช 

 

ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนบญัช ี

ในส ำนกังำนบญัช ี

จงัหวดัปทมุธำนี 

09:41-10:00 น. S0121 จำรีนทร์ เอ่ียมสภุำษิต  

 

ปัจจยัทรัพยำกรขององค์กรที่สง่ผลตอ่กำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำ้

พลงัควำมร้อนภำยใต้กรอบแนวคิดกำรเป็นอตุสำหกรรมสีเขียว 

10:01-10:20 น. S0154 วิทิต พฒันพิพิธไพศำล 

 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ควำมผกูพนัในองค์กำรของพนกังำน 

บริษัทสำมมิตรมอเตอร์สแมนแูฟคเจอริง จ ำกดั (มหำชน) 

10:21-10:40 น. S0155 จฑุำภรณ์ สนัติสขุธรรม 

 

ปัจจยัด้ำนผลิตภณัฑ์และกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดที่มีควำมสมัพนัธ์

ตอ่พฤติกรรมกำรใช้บริกำรศนูย์ควำมงำมกำนต์ชนกคลินิกในเขต

กรุงเทพมหำนคร 

10:41-11:00 น. S0095 ทิพมำศ รัตนพิทกัษ์ 

 

ปัจจยัสว่นประสมทำงกำรตลำดที่มีผลตอ่กำรตดัสินใจเลือกใช้

บริกำร บริษัทตวัแทนน ำเข้ำ-สง่ออกสินค้ำของประชำชนในเขต

ลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร 

11:01-11:20 น. S0088 วรนำถ พจน์สวุรรณ์ 

 

ปัจจยักำรจดักำรที่สง่ผลตอ่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจของ

ผู้ประกอบกำรสินค้ำOTOP ในเขตพืน้ที่จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

11:21-11:40 น. S0089 จนัทร์กระมล จิตรีนิตย์ 

 

กำรเตรียมควำมพร้อมของบคุลำกรวยักลำงคนเพ่ือเข้ำสูส่งัคม

ผู้สงูอำยใุนเขตอ ำเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธำนี 

13:00-13:20 น. S0090 กมลชนก เดชสวุรรณ 

 

กำรศกึษำปัจจยักำรสง่มอบพริกซปุเปอร์ฮอทไปยงัประเทศมำเลเซีย 

กรณีศกึษำ ไร่พริกผลพิกลุ ต ำบลบำงพระหลวง อ ำเภอเมือง จงัหวดั

นครสวรรค์ 

13:21-13:40 น. S0098 วฤดดำ พิพฒันกลุ   กำรวำงแผนทำงกำรเงิน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมหลงัเกษียณ 

13:41-14:00 น. S0099 สมภำร   ปอสงูเนิน 

 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่กำรเลือกใช้บริกำร APPLICATION GRAB 

CAR ของผู้บริโภคในเขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 

14:01-14:20 น. S0134 เบญจมำศ บีกขนุทด 

 

กำรศกึษำส ำนกังำนบญัชีคณุภำพตอ่คณุภำพกำรให้บริกำรในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

14:21-14:40 น. S0135 ธมลวรรณ เฟ่ืองพำนิช

เจริญ 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรจดัซือ้วตัถดุิบเนือ้เงินจำกประเทศ

เกำหลีใต้ที่มีผลตอ่กำรผลิตเคร่ืองประดบั กรณีศกึษำ บริษัท ABC 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องที่ 5 (R1408) (ต่อ)  
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ผศ.ดร.พงษ์ศกัดิ์  เพรชสถิต   
ผู้ประสำนงำน: วำ่ที่ร้อยตรีสถำพร   ภสูวุรรณ์         

 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

14:41-15:00 น. S0136 ดำริกำ ชำ่งเก็บ  

 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรสง่ออกแผ่นกระดำษลกูฟกูไปยงั

ตลำดประเทศลำว กรณีศกึษำ บริษัท พีกลอ่งกระดำษ จ ำกดั 

15:01-15:20 น. S0191 สจุิตรำภรณ์  จิรัฐติกำล  

 

ควำมคำดหวงัและควำมพงึพอใจของผู้ประกอบกำรที่จดแจ้งเป็น

ผู้ประกอบกำรที่จดัท ำบญัชีชดุเดียวตอ่มำตรกำรบญัชีชดุเดียว 

15:21-15:40 น. S0192 ดร. สหภำพ  พอ่ค้ำทอง  

 

แนวทำงกำรท ำกำรตลำดเชิงเนือ้หำของผู้ประกอบกำรกำรตลำด

ออนไลน์  

15:41-16:00 น. E0060 วรวิทย์  พิมพิลำ ปัจจยัสว่นประสมทำงกำรตลำดที่มีผลตอ่กำรตดัสินใจซือ้ทอ่ประปำ

ของผู้ รับเหมำติดตัง้ในเขตจงัหวดันนทบรีุ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องที่ 6 (R1504)  
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ผศ.ดร. บษุกร วฒันกร   
ผู้ประสำนงำน: อ.วรวฒุิ   จนัทร์ชำวนำ   

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

09:00-09:20 น. S0125 บวรวรรณ นำคศิริ  

 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่กำรตดัสินใจเลือกใช้บริกำรรถไฟฟำ้ของ

ประชำกรที่อำศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนคร 

09:21-09:40 น. S0042 ตลุชยั  น้ำวเนือง 

 

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรที่สมัพนัธ์กบักำรเป็น

องค์กำรแหง่กำรเรียนรู้ของบริษัทผู้ผลิต ฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ ABC 

09:41-10:00 น. S0145 ดร.ภำคิน เจริญนนทสิทธ์ิ กำรสง่เสริมกำรมีสว่นร่วมของผู้สงูอำยใุนด้ำนกำรก ำหนดนโยบำย 

10:01-10:20 น. S0175 กมลชนก สมบตัิเจริญ   ปัจจยัที่มีผลตอ่กำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรสตดูิโอถ่ำยภำพ

ในแขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 

10:21-10:40 น. S0147 ดร.อำนิตยำ มำบวั 

 

กำรสง่เสริมกำรจดัตัง้กองทนุคุ้มครองผู้บริโภคในกรอบกฎหมำย

กลำงของกลุม่อำเซียน 

10:41-11:00 น. S0148 ชชัพนัธุ์ ยิม้ออ่น  

 

ประวตัิศำสตร์ควำมคิดทำงกำรเมืองทกัษิณ ชินวตัรในบริบท

กำรเมืองเปรียบเทียบกำรตกต ่ำลงของประชำธิปไตยในไทย (2549) 

บงัคลำเทศ (2550) และฮอนดรัูส (2552) 

11:01-11:20 น. S0149 ปำริฉัตร  ชชูว่ย  ปัญหำมำตรกำรทำงกฎหมำยเก่ียวกบักำรขอใบอนญุำตขบัรถตำม 

พระรำชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 

11:21-11:40 น. S0150 จกัรพนัธ์ ชยัทศัน์  

 

กำรวิเครำะห์ปัจจยักำรตลำดดิจิทลัที่มีอิทธิพลตอ่ควำมพงึพอใจ

ของลกูค้ำธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัเชียงรำย 

13:00-13:20 น. S0055 ณฐัดนยั  ลิบลบั  มำตรกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรโจรกรรมรถจกัรยำนยนต์ใน

เขตพืน้ที่เทศบำลเมืองกระทุม่แบน จงัหวดัสมทุรสำคร 

13:21-13:40 น. S0062 องัคณำ  ทองหลิม แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำให้เกษตรกรสนใจซือ้ประกนัภยัข้ำวนำปี 

13:41-14:00 น. S0078 YANGYANG CUI  

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND EMPLOYEE 

PERFORMANCE A CASE STUDY GAOYANG 

CONSTRUCTION CO., LTD. 

14:01-14:20 น. S0087 ขนิษฐำ พลงำม คณุภำพชีวิตของผู้สงูอำย ุในเขตอ ำเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธำนี 

14:21-14:40 น. S0101 ผศ.สปัุด  ทองอินทร์  

 

ทศันคติของชมุชนตอ่โครงกำรรักษำควำมปลอดภยัในชมุชนกบัเหตุ

เพลิงไหม้ 

14:41-15:00 น. S0124 ปวิช เรียงศิริ   กลวิธีกำรแปลค ำทำงวฒันธรรมประเภทค ำต้องห้ำมในบทบรรยำย

ของตวัละครจำกภำษำไทยเป็นภำษำองักฤษในซีรีส์วำย: 

กรณีศกึษำเร่ือง “บงัเอิญรัก” 

15:01-15:20 น. S0010 อรวลี เหลืองอษุำกลุ 

 

กำรสะท้อนควำมคิดผ่ำนกำรสง่ภำพทีใ่ช้สื่อสำรกนัในแอปพลิเคชัน่

ไลน์ของกลุม่ผู้สงูอำย ุ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องที่ 6 (R1504) (ต่อ)  
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ผศ.ดร. บษุกร วฒันกร   
ผู้ประสำนงำน: อ.วรวฒุิ   จนัทร์ชำวนำ  

 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

15:21-15:40 น. S0011 จกัรำวธุ จฑุำธิปไตย แนวทำงกำรพฒันำศกัยภำพในกำรปฏิบตัิหน้ำทีข่องข้ำรำชกำร

ต ำรวจ โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 

15:41-16:00 น. E0059 บปุผชำติ อยูส่บำย     ปัจจยัที่ส ำคญัในกำรตดัสินใจใช้บริกำรคลินิกเสริมควำมงำมของ

ผู้บริโภคในเขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องที่ 7 (R1505)  
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ผศ.ดร. ตระกลู  จิตวฒันำกร  
ผู้ประสำนงำน: อ.ณฐัพนัธ์  ดูข่ึง่  

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

09:00-09:20 น. S0050 สิทธิเดช  วจนะไพศำล   แนวทำงในกำรเพิ่มผู้ ใช้บริกำรห้องพกัพนกังำน ธ.ก.ส. 

09:21-09:40 น. S0073 นำตยำ  เรือนงำม 

 

  ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งคณุภำพกำรให้บริกำรของพนกังำน กบักำร

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนด้ำนรถเชำ่ กรณีศกึษำ บริษัท นิค 

คำร์เร้นท์ แอนด์ ทรำน สปอร์ต จ ำกดั 

09:41-10:00 น. S0119 กนัทิมำ มัง่ประเสริฐ   ปัจจยัสว่นบคุคลทีส่ง่ผลตอ่ควำมพงึพอใจและควำมจงรักภกัดี

ของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

10:01-10:20 น. S0146 คมัภีรพรรณ จลูพงษ์  

 

  ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิงำนของผู้ท ำบญัชี

ในส ำนกังำนบญัช ีเขตพืน้ที่จงัหวดัปทมุธำนี 

10:21-10:40 น. S0162 กรณษำ สำยทอง 

 

   ศกึษำควำมสมัพนัธ์ของปัจจยัทำงเศรษฐกิจตอ่หนีค้รัวเรือนไทย 

10:41-11:00 น. S0166 ผกำแก้ว จนัทรำ 

 

 ปัจจยัที่สง่ผลตอ่กำรตดัสินใจเลือกซือ้บ้ำนจดัสรร ในเขตอ ำเภอ

เมือง จงัหวดัปรำจีนบรีุ 

11:01-11:20 น. S0159 คณุำกร วรพทุธ 

 

  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่สง่ผลกระทบตอ่กำรน ำเข้ำปลำแซลมอน

แชแ่ข็งจำกประเทศนอร์เวย์ กรณีศกึษำ บริษัท ABC จ ำกดั 

11:21-11:40 น. S0169 ภสัสรำ บญุลพ    ปัจจยัที่ส ำคญัในกำรตดัสินใจซือ้กระเป๋ำแบรนด์เนมตำ่งประเทศ

ของคนไทย ในเขต ปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 

13:00-13:20 น. S0174 นลินฉัตร์ ธรำสิริวีรภทัร   อิทธิพลของปัจจยัที่สง่ผลตอ่ควำมตัง้ใจซือ้สินค้ำผ่ำนระบบ

พำณิชย์บนโทรศพัท์เคลื่อนที ่ของผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่ วำย : 

ศกึษำกรณีนกัศกึษำมหำวิทยำลยัเอกชนในเขตหนองแขม 

กรุงเทพมหำนคร 

13:21-13:40 น. S0176 นำถยำ แก้วเรือง ปัจจยัที่สง่ผลตอ่กำรตดัสนิใจเลือกซือ้เสือ้ผ้ำ Luxury Brand ของ

กลุม่สตรีวยัท ำงำน ในแขวงคลองถนน เขตสำยไหม 

กรุงเทพมหำนคร 

13:41-14:00 น. S0179 JIANG MIN 

 

   ปัจจยัที่มีผลตอ่กำรเลือกใช้บริกำรสปำของนกัทอ่งเที่ยวตำ่งชำติ

ในวดัโพธ์ิเขตพระนคร  กรุงเทพมหำนคร 

14:01-14:20 น. S0053 โสภิตำ จัน่เพชร 

 

 แนวทำงกำรเพ่ิมจ ำนวนกำรสมคัรใช้บตัรเติมน ำ้มนัเชือ้เพลิง (Fleet 

Card) ของรถยนต์ธนำคำร 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องที่ 7 (R1505) (ต่อ)  
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ผศ.ดร. ตระกลู  จิตวฒันำกร  
ผู้ประสำนงำน: อ.ณฐัพนัธ์  ดูข่ึง่  

 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

14:41-15:00 น. S0063 กญัญำรัตน์  พรมจนัทร์  

 

กำรศกึษำปัจจยัเสี่ยงในขนสง่สินค้ำผ่ำนจดุผ่ำนแดนถำวร 

บ้ำนพนุ ำ้ร้อน (ประเทศไทย) – ทวำย (ประเทศเมียนมำ)  

กรณีศกึษำบริษัทเอบีซี จ ำกดั 

15:01-15:20 น. S0096 ทิพมำศ รัตนพิทกัษ์   ปัจจยัสว่นประสมทำงกำรตลำดที่มีผลตอ่กำรตดัสินใจซือ้สินค้ำ

ออนไลน์ผ่ำนไลฟ์สดบนเฟสบุ๊คของผู้บริโภคในเขตประเวศ 

กรุงเทพมหำนคร 

15:21-15:40 น. S0009 ปรำณปริยำ นพคณุ 

 

 ปัจจยัทำงกำรตลำดทอ่งเที่ยว (7Ps) ที่มีผลตอ่กำรตดัสินใจ

เดินทำงมำทอ่งเที่ยวด ำน ำ้ลกึในประเทศไทยของนกัด ำน ำ้

ชำวตำ่งชำต ิ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องที่ 8 (R1506) 
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  รัตนเพียรธมัมะ   
ผู้ประสำนงำน: อ.มะลวิรรณ  ช่องงำม    

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

09:00-09:20 น. E0118 ส ำคญัตอ่ชำต ิ เอ่ียมอ ่ำ  หลกัทศพิธรำชธรรม 10 ส ำหรับนกับริหำร 

09:21-09:40 น. S0189 สยำม เศรษฐบตุร 

 

ระดบัควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรยอมรับของบคุลำกรเก่ียวกบั

ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมของบคุลำกรกลุม่อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์

ขวดแก้วไทย 

09:41-10:00 น. I0009 สมนึก เตชมหำมงคล 

 

แนวทำงกำรจดักำรธุรกิจประกนัภยัในยคุกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่ง

พลิกโฉม 

10:01-10:20 น. I0010 กญัญำรัตน์ ฤำชำ 

 

มมุมองผู้บริหำรสำยงำนบญัชีตอ่ทกัษะทำงวิชำชีพบญัชีที่สง่ผลตอ่

คณุภำพกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 

10:21-10:40 น. I0014 ธีระพงษ์  ลีลำนตุ  

 

กำรพฒันำกำรมีสว่นร่วมของคนในชมุชนตลำดร้อยปี  อ ำเภอ

สำมชกุ  จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

10:41-11:00 น. I0015 ปิยำภรณ์  พรหมทตั 

 

คณุภำพชีวิตกำรท ำงำนของแรงงำนในอตุสำหกรรม 

ชิน้สว่นและอะไหลย่ำนยนต์ของประเทศไทย 

11:01-11:20 น. I0016 พนม พรมมิรัตนะ  

 

กำรศกึษำสภำพกำรบริหำรจดักำรกำกอตุสำหกรรมของ 

ไทยในปัจจบุนั 

11:21-11:40 น. I0017 รัตติกำล โสวะภำส   สภำพปัจจบุนัในกำรพฒันำองค์กำรสูค่วำมเป็นเลิศของกลุม่พฒันำ

อสงัหำริมทรัพย์ 

13:00-13:20 น. I0023 อโณทยั ดวงดำรำ  

 

สภำพปัจจบุนัของกำรบริหำรแบบมีสว่นร่วมในกำรขบัเคลื่อนแผน

ยทุธศำสตร์ชำต ิ20 ปี ของไทย 

13:21-13:40 น. S0143 ภทัรำ  เทพไทย   

 

กำรด ำเนินกิจกรรมควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนำคำรใน

ประเทศไทย 

13:41-14:00 น. S0133 อนรัุกษ์ เอกพยงค์  

 

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้จำกควำมขดัแย้ง ในกำรก ำหนดกลยทุธ์ให้

องค์กรบรรลเุป้ำหมำย 

14:01-14:20 น. S0172 จรัสสำ  กำรเกษตร 

 

กำรจดักำรควำมรู้ในยคุดิจิทลั 

14:21-14:40 น. S0180 อดิศร  ไชยคปุต์ 

 

แนวทำงกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนยตุิธรรมทำงอำญำ

ของพนกังำนอยักำร 

14:41-15:00 น. S0141 ธัญสินี แดงมณี  

 

กำรศกึษำปัจจยัเสี่ยงในหว่งโซอ่ปุทำนทเุรียนของจงัหวดัชมุพรเพื่อ

กำรสง่ออกไปประเทศจีน 

15:01-15:20 น. I0005 พทัธ์ธีรำ สถิตย์ภำคีกลุ 

 

สภำพปัญหำและสง่เสริมกำรใช้พลงังำนทดแทน เพ่ือกำรพฒันำ

ธุรกิจอตุสำหกรรมพลงังำนทดแทนในประเทศไทย 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องที่ 8 (R1506) (ต่อ) 
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  รัตนเพียรธมัมะ   
ผู้ประสำนงำน: อ.มะลวิรรณ  ช่องงำม  

 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

15:21-15:40 น. E0115 ปัทมำ  กลิ่นจนัทร์ ผศ.   กำรบริหำรเวลำส ำหรับขององค์กรภำครัฐและเอกชนของไทย 

15:41-16:00 น. S0182 จฑุำรัตน์ อ ำนวยวฒิุกลุ  

 

กำรศกึษำสภำพปัจจบุนัในกำรจดักำรควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ของผู้ประกอบกำรวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดใหญ่ในเขตพฒันำ

พิเศษภำคตะวนัออก 

23



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องที่  14 (R1605) 
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ดร.วิยะดำ  วรำนนท์วนิช    
ผู้ประสำนงำน: อ.ครุศิลป์ อวนศรี  

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

09:00-09:20 น. S0178 อำรยำ ประเจียด 

 

กำรวิเครำะห์ต้นทนุในซพัพลำยเชนหวัไชเท้ำสำยพนัธุ์เอฟเวอเรส

ไฮบริดสง่ออกประเทศเมียนมำร์ กรณีศกึษำสวนลงุสมบตัิ 

09:21-09:40 น. I0004 สกุฤษ  ลนุชยัภำ 

 

 ศกัยภำพและโอกำสในกำรเป็นศนูย์กลำงโลจิสติกส์ในเขตภำค

อีสำนของจงัหวดัขอนแก่น 

09:41-10:00 น. I0022   ชำนนท์ แซเ่หลี่ยว  

 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรหยิบสินค้ำ กรณีศกึษำ บริษัท ABC 

จ ำกดั 

10:01-10:20 น. I0006 รัตน์ชฎำภรณ์  พำนิชนนั  

 

กำรปรับปรุงเส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำของผู้ประกอบกำรเคมี

อตุสำหกรรมยำง กรณีศกึษำ บริษัท โคซนั (ประเทศไทย) จ ำกดั 

10:21-10:40 น. I0007 ศภุกิตติ์ ศรีวรรณ์ 

 

กำรปรับปรุงและพฒันำอปุกรณ์กำรจดัเก็บและเบิกจำ่ยวตัถดุิบ

กรณีศกึษำ บริษัท AAA จ ำกดั 

10:41-11:00 น. I0018 สริุยะ จนัทร์ไทย 

 

กำรปรับปรุงระบบกำรจดัเก็บและค้นหำสินค้ำ กรณีศกึษำ บริษัท 

AAA จ ำกดั 

11:01-11:20 น. I0019 ก ำพล จิตรพรทรัพย์  

 

กำรปรับปรุงเส้นทำงกำรขนสง่ผลติภณัฑ์นมพร้อมดื่มชนิดแบบถงุ 

กรณีศกึษำ ตวัแทนขนสง่ ป้ำมำลำ จงัหวดันครศรีธรรมรำช 

11:21-11:40 น. I0020 ธัญวรัตน์   ฤทธิเดช  

 

กำรจดัแผนผงัคลงัสนิค้ำใหมด้่วยวิธี Systematic Layout Planning 

(SLP) กรณีศกึษำ : โรงงำน ส.นรมล พลำสติก 

13:00-13:20 น. I0021 ไอลดำ อศัดรเทพไท  

 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจดักลอ่งบรรจภุณัฑ์ขึน้ตู้คอนเทนเนอร์

เพ่ือขนสง่ไปยงัประเทศลำว กรณีศกึษำ บริษัท ABC จ ำกดั (มหำชน) 

13:21-13:40 น. I0024 ทองเทพ ยืนยง 

 

กำรศกึษำต้นทนุโลจิสติกส์ที่เกิดขึน้ในหว่งโซอ่ปุทำน กำรสง่ออก

มงัคดุไปยงัประเทศเวียดนำม กรณีศกึษำ ยดุีเอ็กพอร์ตฟลุ๊ต 

13:41-14:00 น. I0025 กญัยำณี ศรีประเสริฐ  

 

กำรวิเครำะห์ต้นทนุในซพัพลำยเชนหอยขมอบแห้ง สง่ออกประเทศ

ออสเตรเลีย กรณีศกึษำ ฟำร์ม ABC อ ำเภอลำดหลมุแก้ว จงัหวดั

ปทมุธำนี 

14:01-14:20 น. I0026 รัฐพล คุ้มวงศ์  

 

กำรวำงแผนเส้นทำงเดินรถขนสง่สินค้ำพลำสติก กรณีศกึษำ บริษัท รี

ไซเคิลพลำส จ ำกดั 

14:21-14:40 น. I0027 กนูำรีฟำ  แซแร กำรจดักำรวิสำหกิจชมุชนกลุม่สตรีสหกรณ์สะดำวำ กรณีศกึษำกลุม่

ลกูหยีแมเ่ลื่อน ต ำบลยะรัง  อ ำเภอยะรัง  จงัหวดัปัตตำนี 

14:41-15:00 น. I0028 ซไูบกะห์   นำเตนี ปัจจยัที่มีผลตอ่แรงจงูใจในกำรปฏิบตังิำนของกลุม่สตรีทอผ้ำบ้ำน

ตรัง อ ำเภอมำยอ จงัหวดัปัตตำนี 

15:01-15:20 น. S0163 ณชัชำ ศรีสวำ่ง  

 

กำรคดัเลือกผู้ผลิตชิน้สว่นอะไหลร่ถยนต์จำกประเทศญ่ีปุ่ น 

กรณีศกึษำ บริษัท ABC จ ำกดั 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องที่  14 (R1605) (ต่อ) 
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ดร.วิยะดำ  วรำนนท์วนิช    
ผู้ประสำนงำน: อ.ครุศิลป์ อวนศรี  

 
 

 

  

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

15:21-15:40 น. S0177 ศิริวรรณ  วำจำจิตร  

 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรขนสง่เหล็กเส้นจำกประเทศไทยไปยงั

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว กรณีศกึษำ : บริษัท ABC 

จ ำกดั 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

S0002: ทัศนคติของประชาชนตอการไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 

ดร.เฉลิมพล นุชอุดม 1 , สนใจ  รชตวฒันกุล 2 
1,2 คณะรัฐศาสตร,มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนตอการไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรโดยกลุมตัวอยางท่ีใชเปนประชาชนพ้ืนท่ีชุมชนหัวตะเขและชุมชนบึงบัว  จํานวน 200 คน โดยเลือกแบบสุมอยาง

งาย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม โดยมีคาความเชื่อมั่น 0.814 โดยนํามาวิเคราะหหาคารอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา t –test  ผลการวิจัยพบวา 1) ทัศนคติของประชาชนตอการไปใชสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยู ในระดับมาก ชุมชนสวนใหญใหความสําคัญตอการออกไปใช สิทธิ เ ลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2) ทัศนคติของประชาชนตอการไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระหวางชุมชน

หัวตะเขและชุมชนบึงบัว ในรายขอพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นแตกตางกันในดานการประชาสัมพันธใหคนอ่ืนๆท่ี

ตนเองรูจักไปเลือกตั้งและดานการชวยกันสอดสองใหการเลือกตั้งในเขตตนเองเปนไปอยางโปรงใส ท่ีระดับ

นัยสําคัญ .05  

 

คําสําคัญ: ทัศนคติ 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

S0003: การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหมูบานเขาดิน ตําบลสระแกว  
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

มณีวรรณ เอมวงษ1, วันจักร นอยจันทร 2 
1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
บทคัดยอ  

การศึกษาวิจัย คร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน

หมูบานเขาดิน ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวม ของประชาชน

ในการพัฒนาชุมชนหมูบานเขาดิน ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใช

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ ประชากร คือประชาชนท่ีอาศัยอยูในรายชื่อตามทะเบียนบานของหมูบานเขาดิน ตําบล

สระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1,320 คน กําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณกลุมตัวตัวอยาง

ของทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได 0.05 ไดจํานวนกลุมตัวอยางในการ

วิจัย 320 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวแบบประมาณคา การวิเคราะหขอมูลโดยการหา รอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (t-test independent) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการศึกษาพบวา 1.)ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหมูบานเขาดิน ตําบลสระแกว อําเภอ

เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.83, SD = 0.53)  2.)การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลใน

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมูบานเขาดิน ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะท่ีอยูในชุมชนพบวา ประชาชนท่ีมีเพศและระดับการศึกษา

ตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหมูบานเขาดิน ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ไมแตกตางกัน 

และ อายุ อาชีพ ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหมูบานเขาดินตําบลสระแกว อําเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การพัฒนาชุมชน 
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S0004: ประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสาขาบริการท่ีพัก  
ภาคการทองเท่ียวของประเทศไทย 
 

ปรวัน จันทรังษี 1, รศ. ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ 2 
1 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วิเคราะหพัฒนาการของนโยบายการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสาขาบริการท่ีพัก  

2) สํารวจประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสาขาบริการท่ีพัก 3) วิเคราะหปจจัยท่ีมีผล 

ตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสาขาบริการท่ีพัก และ 4) เสนอแนะกลยุทธนโยบาย

เพ่ิมผลิตภาพแรงงานสาขาบริการท่ีพัก  

 การวิจัยน้ีใชการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณท่ีใชการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง  

และการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเนนการวิเคราะหเชิงพัฒนาการนโยบาย  ประชากร คือ ผูประกอบการท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียว 

ทุกภูมิภาคจํานวน 9,556 แหง ใชกลุมตัวอยางจํานวน 117 แหงโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เคร่ืองมือการวิจัย ไดแก  

1) แบบสอบถามโดยใชกับผูประกอบการท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียว 2) แบบสัมภาษณใชกับเจาหนาท่ีรัฐ จากหนวยงานหลัก 

ท่ีเกี่ยวของ คือ กรมการทองเท่ียว กรมพัฒนาฝมือแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ซึ่งถือวาเปนผูให

ขอมูลสําคัญโดยตรง การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชคาเฉล่ีย รอยละ ทีเทส  เอฟเทส และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ  

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 1) พัฒนาการของนโยบายแบงเปน 3 ชวง คือ ชวงแรก  พ.ศ. 2550 – 2554 เนนการสราง

สภาพแวดลอมจูงใจใหเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ชวงท่ีสอง พ.ศ. 2555 – 2559 เนนการปรับมาตรฐานฝมือ/วิชาชีพรองรับ 

การเคล่ือนยายแรงงานระหวางประเทศ  และชวงท่ีสาม พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน  เนนการพัฒนาความสามารถแรงงานตามนโยบาย

พัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย 2) ระดับประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสาขาบริการท่ีพัก 

ภาคการทองเท่ียวไมนอยกวารอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05 3) ปจจัยท่ีมีผลตอการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน

สาขาบริการท่ีพัก ภาคการทองเท่ียว คือ ปจจัยดานแรงงาน และปจจัยดานสภาพแวดลอม โดยมีความสามารถในการอธิบาย

ประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติไดรวมรอยละ 70.4  อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05  4) กลยุทธ 

ท่ีควรนํามาใช ไดแก การปรับบทบาทภาครัฐใหเปนผูควบคุมกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพและสนับสนุนพัฒนาผลิตภาพแรงงาน

ระดับบุคคลและสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ควรทบทวนภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมจากภาครัฐท่ีดําเนินงาน

คลายกันเพ่ือประหยัดงบประมาณ ลดขนาดภาครัฐ และใหประชาชนไดรับสิทธิประโยชนเทาเทียม  สงเสริมการนํานโยบาย 

การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไปปฏิบัติตั้งแตระดับบุคคล อันสงผลตอสถานประกอบการและประเทศ  ทบทวนการออกแบบ

โครงการ/กิจกรรมใหแรงงานทํางานหลากหลาย เน่ืองจากมีความไมแนนอนของปจจัยสภาพแวดลอม และเทคโนโลยี และควรให

ความสําคัญของการปรับบทบาทหนวยงานรัฐเปนผูควบคุมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  

 

คําสําคัญ: ประสิทธิผล, การนํานโยบายไปปฏิบัติ, ผลิตภาพแรงงาน 
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S0005: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ที่
รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 
กฤตวฒัน์  สงัข์วารี 1  วนัจกัร  น้อยจนัทร์ 2   
1 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
2 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัย ครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรนครชัยศรี จังหวดันครปฐม และเพื่อเปรียบเทียบ
ระดบัการมีสว่นร่วม ของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภธูร
นครชยัศรี จงัหวดันครปฐม จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงส ารวจโดยวิธีการเก็บข้อมลูคือ ประชาชน
ที่อาศยัอยูใ่นรายช่ือตามทะเบียนบ้านของอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม จ านวน 101,018 คน ก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง 
โดยใช้สตูรค านวณกลุม่ตวัตวัอยา่งของทาโร่ ยามาเน ่ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ที่ระดบัความคาดเคลือ่นท่ีระดบั 
0.01 ได้จ านวนกลุม่ตวัอย่างในการวิจัย 400 ตวัอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 
การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการหา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกรณีตวัอย่าง 2 (t-test 
indrpendent) และใช้สถิติแบบ F-test 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน

พืน้ที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภธูรนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.30, S.D. = .330) 
2) การเปรียบเทียบปัจจัยสว่นบุคคลในการมีสว่นร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมใน
พืน้ที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรนครชยัศรี จังหวดันครปฐม จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล พบว่าประชาชนที่มี 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา และระยะที่อยู่อาศัยต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในพืน้ท่ีรับผิดชอบของสถานีต ารวจภธูรนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.01 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, การป้องกันและปราบปราม, อาชญากรรม, สถานีต ารวจภูธรนครชัยศรี 

จงัหวดันครปฐม 
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S0006: คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม จังหวัด
สมุทรสาคร 
 
เนตรมณี  คงนายศ 1  บญุวฒัน์  สวา่งวงศ์ 2  วนัจกัร  น้อยจนัทร์ 3 
1 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
2 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
3 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ คือ 1) เพื่อศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานของบคุลากรองค์การบริหารสว่น
ต าบลโคกขาม 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัคณุภาพชีวิตการท างานของบคุลาการองค์กรบริหารสว่นต าบลโคกขามตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้วิธีวิจยัเพื่อส ารวจประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ บคุลากรในองค์การบริหาร
สว่นต าบลโคกขาม จ านวน 182 คน แบบมาตราสว่นประเมินคา่ลกัษณะ (Rating Scale) การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการ
หาคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ (t-test) และการทดสอบคา่เอฟ (F-test) 
 ผลการศกึษาพบว่า 1) คณุภาพชีวิตการท างานองค์กรการบริหารสว่นต าบลโคกขาม พบวา่คณุภาพชีวิตใน
การท างานโดยรวม อยู่ในระดบัน้อยที่สดุ (µ = 1.50, σ = 0.48) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีคณุภาพ
ชีวิตการท างานน้อยที่สดุ 3 ด้านแรก คือ ด้านความเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์กบัสงัคมอยู่ในระดบั น้อยที่สดุ (µ = 
1.36, σ = 0.49) ด้านความสมดุลระหว่างหน่วยงานกับชีวิตส่วนตัวอยู่ในระดับ น้อยที่สุด (µ = 1.50, σ = 0.48) 
ด้านการบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั (µ = 0.51, σ = 0.53) 2) เมื่อเปรียบเทียบปัจจยัสว่นบุคคลกบั
ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ 
พบวา่ โดยภาพรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: คณุภาพชีวิตการท างาน, องค์การบริหารสว่นต าบลโคกขาม, บคุลากร 
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S0009: ปจจัยทางการตลาดทองเท่ียว (7Ps) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวดํานํ้า
ลึกในประเทศไทยของนักดํานํ้าชาวตางชาติ 
 

ปราณปริยา นพคุณ 1 ดร.มณีเนตร วรชนะนันท 2 
1, 2 คณะมนุษยศาสตรและการจดัการการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การศึกษาเร่ือง ปจจัยทางการตลาดทองเท่ียว (7Ps) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวดํานํ้าลึกใน

ประเทศไทยของนักดํานํ้าชาวตางชาติ มีวัตถุประสงค 1)เพ่ือศึกษาปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวดํานํ้าลึกในประเทศไทยของนักดํานํ้าชาวตางชาติ 2)เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ

ระหวางปจจัยทางการตลาดทองเท่ียว (7Ps) ตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวดํานํ้าลึกในประเทศไทยของนักดํา

นํ้าชาวตางชาติ 3)เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของปจจัยทางการตลาดทองเท่ียว (7Ps) ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเดินทาง

มาทองเท่ียวดํานํ้าลึกในประเทศไทยของนักดํานํ้าชาวตางชาติ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปน นัก

ดํานํ้าชาวตางชาติจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ F-test, 

Pearson Chi-square และ Multiple Regression Analysis โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จากผล

การศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี 

 1. อายุ เชื้อชาติ รายไดตอเดือน หลักสูตรดํานํ้าลึกท่ีสําเร็จ และประสบการณดํานํ้าลึกแตกตางกัน มีผลตอ

การตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวดํานํ้าลึกในประเทศไทยของนักดํานํ้าชาวตางชาติแตกตางกัน อยางไรก็ตาม เพศ 

ของนักดํานํ้าชาวตางชาติท่ีแตกตางกันน้ัน ไมมีผลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวดํานํ้าลึกในประเทศไทยของ

นักดํานํ้าชาวตางชาติ 

 2. ปจจัยทางการตลาดทองเท่ียว (7Ps) มีความสัมพันธในเชิงบวกกับกระบวนการตัดสินใจเดินทางมา

ทองเท่ียวดํานํ้าลึกในประเทศไทยของนักดํานํ้าชาวตางชาติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

3. ปจจัยทางการตลาดทองเท่ียว (7Ps) ดานลักษณะทางกายภาพของแหลงทองเท่ียว ดานบุคคล ดานการ

กําหนดราคาสินคาและการบริการในแหลงทองเท่ียว และดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เดินทางมาทองเท่ียวดํานํ้าลึกในประเทศไทยของนักดํานํ้าชาวตางชาติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

คําสําคัญ: ปจจัยทางการตลาดทองเท่ียว (7Ps), การตัดสินใจทองเท่ียวแบบดํานํ้าลึก, นักดํานํ้าชาวตางชาติ 
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S0010: การสะท้อนความคิดผ่านการส่งภาพที่ ใช้ส่ือสารกันในแอปพลิเคช่ันไลน์ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 
 
อรวล ี เหลอืงอษุากลุ 1  ปฐมา  สตะเวทิน 2   
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสือ่สารการตลาดดิจิทลั มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ (ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์) 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยัเชิงคณุภาพเร่ืองนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาประเภทของรูปภาพท่ีผู้สงูอายเุลือกใช้ในการสือ่สาร
กนัในแอปพลิเคชนัไลน์ และ 2) ศกึษาความคิดที่ถกูสะท้อนออกมาผ่านการสง่ภาพของผู้สูงอายใุนแอปพลิเคชนัไลน์ 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ภาพจากการถ่ายทอดความคิด สญัวิทยาจากภาพ (Semiology Analysis) ที่รวบรวมมาได้ จดั
ประเภทหมวดหมู่ท าความเข้าใจวิเคราะห์ และสรุปผล โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากรูปภาพที่ผู้สงูอายเุลือกใช้ในการ
สื่อสารกนัในแอปพลิเคชันไลน์ ใน 2 กลุ่ม คือ กลุม่ "Best Friend" เป็นตวัแทนของความสมัพนัธ์แบบมิตรภาพ และ
กลุม่ "สงัสรรค์เซียงกง" เป็นตวัแทนของความสมัพนัธ์ในเชิงธุรกิจการค้า 
 ผลการศกึษาพบว่า ประเภทและความหมายของรูปภาพท่ีใช้ในการสือ่สารกนัในแอปพลิเคชนัไลน์ของกลุม่
ผู้สงูอาย ุได้แก่ 1) ความหมายเชิงสญัลกัษณ์ของดอกไม้ 2) ความหมายเชิงสญัลกัษณ์ของสตัว์ตา่ง ๆ 3) ความหมาย
เชิงความเช่ือ ความศรัทธา ศาสนา 4) ความหมายเชิงอวยพร 5) ความหมายเชิงค าคมและให้ก าลงัใจ 6) ความหมาย
เชิงประเพณี วิถีชีวิตและวนัส าคญั 7) ความหมายเชิงตลกขบขนั 8) ความหมายเชิงข้อมูล สถานการณ์ปัจจุบนั 9) 
ความหมายเชิงเตือนภยั ระวงัภยั ในขณะเดียวกนั ความคิดที่ถกูสะท้อนออกมาผา่นการสง่ภาพของผู้สงูอายใุนแอป
พลิเคชนัไลน์ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้1) เหงา โดดเดี่ยว 2) การมีตวัตน 3) ยึดติดกับความเช่ือ 4) ปลง อนิจจัง 
สงัขาร 5) มิตรภาพท่ีขาดไมไ่ด้ 6) เพียงพอและพอเพียง 7) ภมูิใจที่ได้ท าและท าได้ และ 8) สขุ สงบ มองโลกในแง่บวก 
ผลการศึกษาช่วยให้นกัสือ่สารการตลาดในยคุดิจิทลัสามารถออกแบบการสือ่สารทางการตลาดให้เหมาะสมในแตล่ะ
ธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการ และความคิดของผู้สงูอายุ 
 
ค าส าคัญ: แอปพลเิคชนัไลน์, การถ่ายทอดความคิด, ผู้สงูอาย,ุ สญัวิทยา 
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S0011: แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ 
 
จกัราวธุ  จฑุาธิปไตย 1   
1 วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ประเมินระดบัการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ในปัจจุบนัของ
ข้าราชการต ารวจ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 2) ประเมินความต้องการในการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ 3) 
เปรียบเทียบความต้องการในการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบัติหน้าที่จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) เสนอ
แนวทางการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู กลุม่ตวัอย่างคือข้าราชการต ารวจ โรงเรียนนายร้อยต ารวจจ านวน 234 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ีร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์คา่ที และค่าความแปรปรวนทางเดียว ใน
การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
ผู้ให้ข้อมลูส าคญั ได้แก่ ข้าราชการต ารวจชัน้สญัญาบตัรระดบัหวัหน้างาน จ านวน 8 คน วิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการ
วิเคราะห์แบบอปุนยั 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) โรงเรียนนายร้อยต ารวจมีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต ารวจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 2) ข้าราชการต ารวจมีความต้องการในการพัฒนา
ศกัยภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.35 โดยมีความต้องการด้านการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมาก
ที่สดุ 3) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการในการพฒันาศกัยภาพพบว่า ปัจจยัสว่นบคุคลที่ต่างกนั มีความ
ต้องการพฒันาศกัยภาพไม่แตกต่างกัน และ 4) แนวทางการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ ประกอบด้วย (ก) 
ด้านการฝึกอบรม ควรมีการสนบัสนนุมีการส ารวจความต้องการและจดัให้มีการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอและจดัสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ (ข) ด้านการศึกษา ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในคุณวุฒิที่สูงขึน้เพื่อ
พฒันาตนเอง สนบัสนุนทุนการศึกษา และ (ค) ด้านการพัฒนา ควรส่งเสริมให้มีการพฒันาองค์กรเพื่อเสริมสร้าง
ทกัษะด้านภาษาองักฤษ และด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 
ค าส าคัญ: การพฒันาศกัยภาพในการปฏิบตัิหน้าที่, ข้าราชการต ารวจโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
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S0012: คุณภาพการใหบริการรถไฟโดยสาร ของสถานีรถไฟอยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ธนภัทร  พงษสถิตย1, ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ ์ เพชรสถติย2 
1 สํานักวิจยั, มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือศึกษาคุณภาพการใหบริการรถไฟ สถานีรถไฟอยุธยา อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการ กลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัยคร้ังน้ี คือ ผูใชบริการรถไฟโดยสาร สถานีรถไฟอยุธยา จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาความถี่ (Frequency)  คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( X ) และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูล โดยการทดสอบที 

(Independent  t-Test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และ ทดสอบรายคู โดยวิธี 

Least-Significant Different (LSD) 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุตั้งแต 21-30 ป มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท และมี

ระยะเวลาในการใชบริการรถไฟ 6-10 ป ระดับคุณภาพการใหบริการรถไฟโดยสาร รวมทุกดาน พบวา ในภาพรวมอยู

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานจากมากไปหานอย พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานความไววางใจ รองลงมา

คือ ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนองความตองการ ดานความปลอดภัย ดานความเอาใจใสดูแล ดานลักษณะ

ทางกายภาพมีคุณภาพการใหบริการนอยท่ีสุด  

การทดสอบสมมติฐาน พบวา การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการ

ใหบริการรถไฟโดยสารสถานีอยุธยา พบวา ดานเพศ ดานอายุ และดานรายได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ .05 สวนดาน สถานภาพ อาชีพ และระยะเวลาในการใชบริการรถไฟโดยสาร ไมแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: คุณภาพการใหบริการ, สถานีรถไฟอยุธยา 
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S0016: การมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีภูธรบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

วสุกาญจน บวกสิน 1, วันจักร นอยจันทร 2 
1 สาขาวชิาการบริหารงานตํารวจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
2 สาขาวชิาการบริหารงานตํารวจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

 
บทคัดยอ  

การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของสถานีภูธรบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีภูธรบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และเพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

สถานีภูธรบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลมีกลุมตัวอยางคือ  ไดจากการสุม

จากประชากร โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ ทาโร ยามาเน ไดขนาดกลุมตัวอยาง  341 คนและเพ่ิม

กลุมตัวอยางเพ่ือปองกันการคลาดเคล่ือนของขอมูลอีก 19 คน รวมเปน 360คน  แลวทําการสุมใหกระจายไปยัง

หมูบานตางๆ ตามสัดสวนโดยวิธีการสุมอยางแบบงาย ( Simple Random Sampling ) 

 ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรบางปะหัน ตําบลบางปะหัน อําเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพ

รวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรมอยู

ในระดับนอย และดานการมีสวนรวมของประชาชนในการปราบปรามอาชญากรรมอยูในระดับนอย 2) การ

เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของสถานีภูธรบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ การศึกษา พบวากลุม

ตัวอยางท่ีมี เพศ อายุ ระดับ การศึกษา แตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยยะระดับสถิติ0.05  

 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การสนับสนุน, การปองกันและปราบปราม 

 
 

35



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0025: การประเมินช่องว่างสมรรถนะการปฏิบัติงานของหัวหน้างานสายการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร 
 
ประสทิธ์ิ  เดชนครินทร์ 1  สานิต  ศิริวิศิษฐ์กลุ 2  ชยัวฒุิ  จนัมา 3 
1 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาช่องว่างระหวา่งสมรรถนะปัจจบุนักบัสมรรถนะที่คาดหวงัของหวัหน้างาน
สายการผลติในโรงงานอตุสาหกรรมอาหารและล าดบัความส าคญัในการพฒันา เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ กลุม่ตวัอยา่ง 
ได้แก่ หวัหน้างานสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ผลิตเคร่ืองปรุงรสหรือเคร่ืองประกอบอาหาร จ านวน 
220 คน การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้สตูรค านวณของ เครซีและมอร์แกน สุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมลูได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วยค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์ช่องวา่งระหวา่งสมรรถนะโดยใช้ดชันีเรียงล าดบัความส าคญัในการพฒันา (PNI) 
 ผลการวิจยัพบวา่ สมรรถนะของผู้บริหารระดบัต้นในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
ในการปฏิบตัิงาน สมรรถนะปัจจบุนัมีความตา่งกบัสมรรถนะท่ีคาดหวงั โดยมีช่องวา่งในภาพรวมเทา่กบั 0.91 (PNI = 
0.26) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ดชันีเรียงล าดบัความส าคญัของความต้องการพฒันา ล าดบั 1 ช่องว่าง 0.98 (PNI = 
0.28) คือสมรรถนะบริหาร ล าดบั 2 ช่องว่าง 0.82 (PNI = 0.23) คือสมรรถนะในงาน ล าดบัสุดท้ายช่องว่าง 0.79 
(PNI = 0.22) คือสมรรถนะหลกั ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: สมรรถนะ, อตุสาหกรรมอาหาร 
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S0029: พฤติกรรมการตัดสินใจเช่ารถจักรยายนต์ของนักท่องเที่ ยวชาวไทย ในอุทยาน
ประวัตศิาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
กึกก้อง  พงษ์สถิตย์ 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศกัดิ์  เพชรสถิตย์ 2   
1 ส านกัวิจยั, มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเช่ารถจกัรยายนต์ของนกัท่องเที่ยว
ชาวไทย ในอทุยานประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการ
ให้บริการ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัท่องเที่ยวชาวไทย ในอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การหา
คา่ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับการทดสอบ
สมมติฐาน ผู้ วิจยัใช้การวิเคราะห์ข้อมลู โดยการทดสอบที (Independent t-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ .05 หรือที่ระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% ผู้วิจยัใช้วิธีการทดสอบรายคู ่โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต ่ากว่า 20 ปี มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท พฤติกรรม
การเช่ารถจกัรยานยนต์ของนกัทอ่งเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดบัจากมากไปหา
น้อย พบวา่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด มีผลตอ่พฤติกรรมการ
เช่ารถจกัรยานยนต์ของนกัทอ่งเที่ยวอยูใ่นระดบัมาก 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบปัจจยัสว่นบุคคลกับพฤติกรรมการเช่ารถจักรยานยนต์ของนกั
ท่องเทียว พบว่า ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ และด้านอาชีพ ไม่แตกต่างกนั ส่วนด้านระดบัการศึกษา ด้าน
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, ด้านผลติภณัฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย, ด้านการสง่เสริมการตลาด 
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S0031: ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการตัดสินใจประกอบธุรกิจประเภทที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวในเขต
พืน้ท่ี อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 
พฒันกลุ  ศรีอรัญ 1  ผศ.ดร.สมยศ  อวเกียรติ 2  ดร.สานิต  ศิริวิศิษฐ์กลุ 3 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส าคญัต่อการตดัสินใจประกอบธุรกิจประเภทที่พกัส าหรับนกัท่องเที่ยวในเขตพืน้ที่ 
อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัสว่นบคุล ที่มีผลตอ่การตดัสนิใจประกอบธุรกิจประเภท
ที่พกัส าหรับนกัท่องเที่ยว ในเขตพืน้ที่อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 2) ศึกษาปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจในการประกอบ
ธุรกิจประเภทที่พกัส าหรับนกัทอ่งเที่ยว ในเขตพืน้ท่ี อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
 กลุม่ตวัอยา่งคือ ผู้ประกอบการธุรกิจ ประเภทท่ีพกัส าหรับนกัทอ่งเที่ยว ในเขตพืน้ท่ี อ าเภอเชียงคาน จงัหวดั
เลย โดยส ารวจผู้ประกอบธุรกิจประเภทที่พกัส าหรับนกัท่องเที่ยว ในเขตพืน้ที่ อ าเภอเชียงคาน จังหวดัเลย จ านวน 
150 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉลีย่ ร้อยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการบรรยายข้อมลูเชิงอนมุานเลอืกใช้
การทดสอบคา่ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.5 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
47.5 สว่นมากอาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาอาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.5 สว่นมากมีสถานภาพ
โสด คิดเป็นร้อยละ 65 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 35 สว่นมากมีการศกึษาสงูกวา่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
57.5 รองลงมาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.0 สว่นมากประกอบอาชีพรับจ้าง/พนกังานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 
62.5 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 25.0 สว่นมากมีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 47.5 รองลงมามีรายได้ 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.5 ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัในการตดัสินใจประกอบธุรกิจประเภทที่พกัส าหรับนกัท่องเที่ยว ในเขตพืน้ที่ อ าเภอเชียงคาน 

จงัหวดัเลย อยู่ในระดบัดีมาก (X = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัดีมาก 2 ด้าน อยูใ่นระดบัดี 2 ด้าน 

โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านความส าเร็จ ( X = 4.47) ด้านความอยู่รอดได้ตลอดไป (X = 

4.23) ด้านการลงทนุ (X = 4.18) ด้านความต้องการก าไร (X = 4.03) 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัส าคญัตอ่การตดัสนิใจประกอบธุรกิจ, ธุรกิจประเภทที่พกั, อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
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S0032: ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจประกอบธุรกิจอู่ซ่อมตัวถังและสี ในแขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 
 
วชัธิญา  โพธ์ิประดิษฐ์ 1   
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัย เร่ือง ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจประกอบธุรกิจอู่ซ่อมตัวถังและสี ใน เขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันนทบรีุ มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เพื่อศกึษาลกัษณะโดยทัว่ไปของผู้ประกอบธุรกิจอูซ่อ่มตวัถงัและสใีนเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดันนทบรีุ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจลงทุนท าธุรกิจอู่ซ่อมตวัถงัและสีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นนทบรีุ กลุม่ตวัอย่างคือ ประชาชนที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจอูซ่่อมตวัถงัและสีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ โดยสุม่
ส ารวจผู้ประกอบธุรกิจ จ านวน 100 คน เลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่ง โดยการสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 
 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากเป็นเพศชาย จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 เพศหญิง 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 สว่นมากอาย ุ31-40 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาอาย ุ41-50 ปี 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 สว่นมากมีสถานภาพสมรส จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 สถานภาพโสด 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 สว่นมากมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมา
มธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 สว่นมากประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.0 รองลงมาประกอบอาชีพพนกังานบริษัท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,001-40,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 รองลงมามีรายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.0 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส าคญัที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมตวัถงัและสี ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ อยู่ในระดบัดี ทัง้ 5 ด้าน โดยเรียงล าดบัคา่เฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านสิง่จงูใจในการประกอบธุรกิจ (X = 4.00) ด้านความส าเร็จ (X = 3.99) ด้านความสามารถ 

(X = 3.65) ด้านการลงทนุ (X = 3.50) และด้านปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสีย่งในการลงทนุ (X = 3.37) 
 
ค าส าคัญ: การตดัสนิใจประกอบธุรกิจ, อูซ่อ่มตวัถงัและสี, อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 
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S0033: ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการเลือกซือ้สินค้าทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ของผู้บริโภค
ในยุคดจิิทัล ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

พิมพิชชา  กระจ่างรัตน์ 1  ดร.ชยัวฒุิ  จนัมา 2  ดร.ปัญญวฒัน์  จฑุามาศ 3 
1 หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการซือ้สินค้าทางแอพพลิดคชัน่ออนไลน์ของผู้บริโภคใน
ยคุดิจิทลั ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร” มีวตัถปุระสงค์ [1] เพื่อศกึษาปัจจยัลกัษณะสว่นบคุคลของผู้บริโภคในยคุดิจิทลั 
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร [2] เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่สง่ผลตอ่พฤติกรรมการซือ้สนิค้าและบริการ
ทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผู้บริโภคในยคุดิจิทลั ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร [3] เพื่อศึกษาการเลอืกซือ้สนิค้าทาง
แอพพลเิคชัน่ออนไลน์ของผู้บริโภคในยคุดิจิทลั ในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร จากการสุม่ตวัอยา่งประชากรทัง้เพศชาย
และหญิงที่ซือ้สนิค้าและบริการทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์แนน่อน ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึ่งแอพพลิเคชัน่ออนไลน์
ที่เป็นที่นิยมในการใช้บริการ ได้แก่ แอพพลิเคชัน่ LAZADA, แอพพลิเคชัน่ Shopee, แอพพลิเคชัน่ JD Central, และ
แอพพลิเคชัน่ AliExpress โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมลู จ านวน 400 คน และรวบรวมข้อมลูมา
ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติพหูคูณ (Multiple Regression) ในการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ (6P) ที่ส่งผลต่อการซือ้สินค้าและบริการทางแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในยุคดิจิทลั ในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิจยั พบวา่ ผู้บริโภคในยคุดิจิทลั ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21-
30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน รายได้เฉลีย่ตอ่เดือนต ่ากวา่ 15,000 บาท 
ปัจจยัที่มีผลต่อการซือ้สินค้าทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผู้บริโภคในยคุดิจิทลั ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร คือ ปัจจยั
สว่นประสมทางการตลาดออนไลน์ (6P) ได้แก่ ปัจจยัด้านการรักษาความเป็นสว่นตวั มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.55 รองลงมา
คือ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 ปัจจยัด้านการให้บริการสว่นบคุคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.49 ปัจจยัด้านราคา มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.48 ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.35 และปัจจยัด้านการสง่เสริม
การตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.34 ตามล าดบั ส ากรับการเลือกซือ้สินค้าทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ ได้แก่ ด้านการหาข้อมูล
ของผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ด้านพฤติกรรมหลงัการซือ้สินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ด้านการรับรู้ถึงปัญหา
และความต้องการ มีค่าเฉลีย่เทา่กบั 4.44 ด้านการตดัสินใจซือ้สนิค้า มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.43 ด้านการประเมินทางเลอืก 
มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.37 ตามล าดบั 
 สว่นผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (6P) ได้แก่ [1] ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 
[2] ปัจจยัด้านราคา [3] ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย [4] ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด [5] ปัจจยัด้านการ
ให้บริการสว่นบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้าทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในยคุดิจิทลั ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซือ้สนิค้า, แอพพลเิคชัน่ออนไลน์, ผู้บริโภคในยคุดิจิทลั 
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S0034: ปัจจัยที่ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้บ้านจัดสรร (ราคา 3-10 ล้านบาท) ของ
ผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวาย ในเขตจังหวัดปทุมธานี 
 
อนนัต์  เจนเลือ่ย 1   
1 นกัศกึษาปริญญาโท มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้บ้านจัดสรร (ราคา 3-10 ล้านบาท) ของผู้บริโภค 
เจนเนอเรชัน่วาย ในเขตจงัหวดัปทมุธานี มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัที่สง่ผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้บ้าน
จดัสรร (ราคา 3-10 ล้านบาท) 2) ศกึษากระบวนการตดัสินใจซือ้บ้านจดัสรร (ราคา 3-10 ล้านบาท) และ 3) เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดกบักระบวนการตดัสนิใจซือ้บ้านจดัสรร (ราคา 3-10 ล้านบาท) 
 กลุม่ตวัอยา่งคือ ผู้บริโภค จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติวิเคราะห์ คือ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาคา่สหสมัพนัธ์ (Correlation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบวา่ ล าดบัแรก คือ ด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านการสง่เสริมการตลาด และล าดบัสดุท้าย คือ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั นอกจากนี ้กระบวนการตดัสินใจซือ้บ้านจดัสรรของผู้บริโภค โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบวา่ ล าดบัแรก คือ ด้านการค้นหาข้อมลู รองลงมา คือ ด้านการประเมินทางเลอืก 
ด้านการตดัสนิใจซือ้ ด้านความรู้สกึภายหลงัการซือ้ และล าดบัสดุท้าย คือ ด้านการรับรู้หรือตระหนกัถึงความต้องการ 
ตามล าดบั การทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในภาพรวม มีความสมัพนัธ์กบั
กระบวนการตดัสนิใจ ซือ้บ้านจดัสรร (ราคา 3-10 ล้านบาท) ของผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่วาย ในเขตจงัหวดัปทมุธานี ใน
ภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กับกระบวนการตดัสินใจซือ้บ้านจัดสรร 
ด้านการค้นหาข้อมลู และความรู้สกึภายหลงัการซือ้ สว่นด้านราคามีความสมัพนัธ์กบัด้านการประเมินทางเลือกและ
ด้านการตดัสนิใจซือ้และด้านการสง่เสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัด้านการตดัสนิใจซือ้ 
 
ค าส าคัญ: กระบวนการตัดสินใจซือ้บ้านจัดสรร, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ราคา 3-10 ล้านบาท, จังหวัด

ปทมุธานี 
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S0035: ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทลางลําไสของ
ผูบริโภคในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อินทัช ทวีชีพ1, ดร.ชัยวุฒิ จันมา2 และดร.ปญญาวัฒน จุฑามาศ3  
1 คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
2 อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
3 อาจารยท่ีปรึกษารวม 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทลาง

ลําไสของผูบริโภคในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทลางลําไสของผูบริโภคในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือวิเคราะหปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทลางลําไสของผูบริโภคในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุม

ตัวอยางคือ ประชากรเพศชายและหญิงท่ีบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทลางลําไสในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งเก็บรวบรวมจอมูลโดยแบบสอบถาม จํานวน 400 คน จากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง และใชสถิติเชิงพรรณนา

และการวิเคราะหสหสัมพันธแบบ Pearson ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และสถิติอางอิงประเภทการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณในการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ 26 – 30 ป สถานภาพโสด 

ประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระดับรายไดตอเดือนอยูท่ี 30,000 บาท

ขึ้นไป วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทลางลําไส อันดับแรก คือ เพ่ือกําจัดของเสียและสารพิษท่ี

คั่งคางภายในลําไส และทราบแหลงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารจากอินเทอรเน็ต  

 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทลางลําไส ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายและปจจัยดานการสงเสริมการตลาด การวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อปลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทลางลําไสของผูบริโภคใน

พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเฟยร พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมี

ความสัมพันธทางบวกกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทลางลําไสของผูบริโภคในพ้ืนท่ีเขต

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01. 

การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทลางลําไสของผูบริโภคในพ้ืนท่ี

เขตกรุงเทพมหานคร โดยสรางสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ ดวยวิธี Stepwise สามารถเขียนในรูปแบบสมการ

พยากรณไดวา การเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทลางลําไสของผูบริโภคในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร = 

0.907 + 0.346 ดานการโฆษณา + 0.209 ดานผลิตภัณฑ + 0.108 ดานราคา + 0.105 ดานการตลาดทางตรง (R2 

=0.442)  

 

คําสําคัญ: การตัดสินใจซื้อ, ผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทลางลําไส 
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S0036: ปจจัยท่ีสําคัญในการใชบริการสายการบินตนทุนต่ําเสนทางการบินกรุงเทพมหานคร 
หลวงพระบาง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานสวนประสมการตลาด 
 

เปรมฤทัย อุดมเวช 1, ผูชวยศาสตราจารย ดร.สานิต  ศิริวศิิษฐกุล. 2  
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ 
2. หัวหนาแผนกวิจยั สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสําคัญในการใชบริการสายการบินตนทุนต่ําเสนทางการบิน

กรุงเทพ-หลวงพระบาง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานสวนประสมการตลาด โดยจําแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูหรือท่ีทํางานอยูในเขตพญาไท สีลม สาทร และ

คลองเตย ของกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุระหวาง 20-41 ปขึ้นไป  โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สุมกลุมตัวอยาง

แบบความสะดวก ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( t-test และ F test ) 

ผลการวิจัย พบวา การใชบริการสายการบินตนทุนต่ําเสนทางการบินกรุงเทพหลวงพระบางในแตละดาน

สวนประสมการตลาดอยูในระดับมาก และพบวาประชาชนท่ีมีอายุ เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกตางกัน มีผล

ตอการใชบริการสายการบินตนทุนต่ําเสนทางการบินกรุงเทพ-หลวงพระบางไมแตกตางกัน ในทุกดานของสวนผสม

การตลาด  

 

คําสําคัญ: สายการบินตนทุนต่ํา, สวนผสมการตลาด 
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S0037: การค้างช าระสินเช่ือเคหะของลูกค้า ธนาคารออมสิน เขตมีนบุรี 
 
จกัรพงษ์  ตา๋ค า 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศกัดิ์  เพชรสถิตย์ 2   
1 ส านกัวิจยั, มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัลกูหนีข้องธนาคารออมสินทัง้ 9 สาขา รวมทัง้
ศกึษาปัญหาและสาเหตขุองการค้างช าระ วิธีการศกึษาได้ศึกษาจากกลุม่ตวัอยา่งที่เป็นลกูหนีค้้างช าระสนิเช่ือเคหะของ
ธนาคารออมสินเขตมีนบรีุ ทัง้ 9 สาขา จ านวน 10 คน โดยใช้สมัภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการให้สินเช่ือ 6Cs และ 5 Ps 
รวมทัง้ปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อหนีค้้างช าระ ประเด็นส าคญัที่เก่ียวข้องคือ การศึกษาสาเหตใุนการ
ค้างช าระของลกูหนีแ้ตล่ะรายวา่เกิดจากปัญหาและสาเหตใุด เพื่อให้ธนาคารน าผลงานวิจยัดงักลา่วไปสร้างแนวทาง
ในการปอ้งกนัหนีค้้างช าระรวมทัง้สร้างวิธีการแก้ไข 
 ผลการวิจยั พบวา่ การค้างช าระเกิดจากปัจจยัภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั การลดจ านวนแรงงาน 
ปัญหาภยัพิบตัิทางธรรมชาติ การค้างช าระเกิดจากธนาคารหรือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเช่ือของธนาคารเอง คือ การ
ประเมินราคาที่สงูกว่าราคาตามท้องตลาด การวิเคราะห์รายได้ของผู้กู้  หรือความสามารในการช าระหนีค้ืนของผู้กู้ที่
คลาดเคลือ่นจากข้อเท็จจริง การค้างช าระที่เกิดจากตวัลกูหนีเ้อง คือการท่ีลกูหนีม้ีเจตนาไม่ช าระหนี ้หรือมีเจตนาซือ้
ทรัพย์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ที่ไมใ่ช่การอยูอ่าศยัซึง่ขดักบัวตัถปุระสงค์ของสนิเช่ือเคหะ 
 
ค าส าคัญ: การค้าช าระ, สนิเช่ือ, ธนาคารออมสนิ 
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S0038: การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคลองเจ็ด  
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

เฉลิมพล นุชอุดม 1, สุวัจ รชตวัฒนกุล 2 
1,2 อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวทิยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคลองเจ็ด อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป จํานวน 398 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

วิจัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาความถี่ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที 

(t-test) และสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA)  

ผลการวิจัย พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคลองเจ็ด อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คาเฉล่ียโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา คาเฉล่ีย

รายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยแบงการศึกษาออกเปน 6 ดาน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

โปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา และผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคลองเจ็ด อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไมแตกตางกัน สวนอายุมีระดับความคิดเห็นตอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลคลองเจ็ด อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  

 

คําสําคัญ: การบริหารงาน, หลักธรรมาภิบาล, องคการบริหารสวนตําบล 
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S0039: ประสิทธิผลในการใหบริการของเทศบาลเมืองลําสามแกว อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

เฉลิมพล นุชอุดม 1, สุวัจ รชตวัฒนกุล 2 
1,2 อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวทิยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลเมืองลําสามแกว 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลเมืองลําสามแกว อําเภอ

ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยาง ไดแก ไดแก ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต 18 ป

ขึ้นไป จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 

คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที (t-test for independent Samples) และสถิติการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) 

ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลเมืองลําสามแกว อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ดานการ

ใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการท่ีมีความกาวหนา ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง ดานการใหบริการ

อยางตรงทันเวลา และดานการใหบริการอยางเพียงพอ พบวา คาเฉล่ียรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง และผล

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลเมืองลําสามแกว อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และระยะเวลาในการพักอาศัย

ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลเมืองลําสามแกว อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

โดยรวมไมแตกตางกัน ประชาชนท่ีมีสถานภาพทางครอบครัวตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการของ

เทศบาลเมืองลําสามแกว อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ .05  

 

คําสําคัญ: ประสิทธิผลการบริการ, เทศบาลเมือง 
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S0040: การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี  

ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 

รัชนีภรณ คลองแคลว1, ดร.อนุพงษ เครืองาม 2 

1,2 สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี ท่ีจัดการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเชิง

ประจักษของความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี ท่ีจัดการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานท่ีพัฒนาขึ้น การวิจัยน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา โดยกําหนดรูปแบบหน่ึงกลุมทดลอง กอน

และหลังการทดลอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 

จํานวน 480 คน จากน้ันสุมมาโดยวิธีเจาะจงโดยใชระดับคะแนนการสรางความรูในการแกปญหาโดยมีคาเปอรเซ็น

ไทลอยูในระดับ  สูง กลาง ต่ํา จํานวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช ไดแก แบบสอบถาม แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน แบบวัดความสามารถในการแกปญหา แบบประเมินคุณลักษณะของผูท่ีมีความสามารถในการแกปญหา 

และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะหทางสถิติ ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และ

การวิเคราะหเน้ือหา  

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 

ระดับปริญญาตรีท่ีจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถในการแกปญหาสูงขึ้นกวากอนการทดลอง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังน้ีดานการประเมินและตัดสินใจมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด นักศึกษามหาวิทยาลัย

เอกชน ระดับปริญญาตรี มีคุณลักษณะของผูท่ีมีความสามารถในการแกปญหาอยูในระดับสูง ท้ังน้ีดานการรับฟง

ความคิดเห็น ขอวิพากษ วิจารณ ความเชื่อ และสมมติฐานในมุมมองท่ีแตกตาง มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้นโดยภาพรวมในระดับดีมาก 

ท้ังน้ีดานประโยชนและความพึงพอใจท่ีไดรับมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด  

 

คําสําคัญ: การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน, ความสามารถในการแกปญหา, นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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S0042: พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการท่ีสัมพันธกับการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของบริษัทผูผลิต ฮารดดิสกไดรฟ ABC 
 

ตุลชัย  นาวเนือง1, ผศ.ดร.ศรากลุ  สุโคตรพรหมมี2  
1 นักศึกษา คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  
2 อาจารย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  

กับการเปนองคการแหงการเรียนรู และศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได 

และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู กลุมตัวอยางคือพนักงานบริษัทผูผลิต

ฮารดดิสกไดรฟ ABC เก็บขอมูล 271 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่  คารอยละ

คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ในการอธิบายปจจัยสวนบุคคลและระดับของตัวแปร ใชวิธีการ

หาความแตกตางระหวางกลุม และใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันเพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวาง

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการกับการเปนองคการแหงการเรียนรู 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ ระดับการศึกษา รายไดและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน มีความแตกตางของระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู และพบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคการ มีความสัมพันธทางบวกกับการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมี

คาสัมประสิทธสหสัมพันธเทากับ 0.74 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา  การจะพัฒนาองคการแหงการเรียนรู ควรสงเสริมในสวนของพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการ โดยเฉพาะพฤติกรรมการใหความรวมมือ และ พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ เชน การ

สงเสริมใหบุคลากรรุนเกาสนับสนุนและชวยเหลือบุคลากรใหมในดานทักษะความรูในการทํางาน จัดการศึกษาดูงาน

หรือการใหความรวมมือในความรูและทักษะเพ่ือการแกไขปญหาในการทํางาน ซึ่งจะเปนการพัฒนาพฤติกรรมการ

เปนสมาชิกท่ีดีขององคการและจะนําไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  

 

คําสําคัญ: องคการแหงการเรียนรู, พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 
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S0043: แนวทางการเพิ่มยอดการออมเงินประเภทบัญชีเงินฝากประจ ารายเดือนยกเว้นภาษี
ของลูกค้าธนาคารออมสิน กรณีศึกษาสาขาทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 
 
ณฐมน  วรินทร์ 1 
1 บณัฑิตวิทยาลยั กลุม่วิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาหาสาเหตกุารเปิดบญัชีประเภทประจ ารายเดือนยกเว้นภาษีที่ลดลงของ
ธนาคารออมสนิสาขาทุง่โฮ้ง และศกึษาแนวทางในการดึงดดูลกูค้าให้สนใจเปิดบญัชีประเภทประจ ารายเดือนยกเว้น
ภาษีที่ธนาคารออมสินสาขาทุ่งโฮ้งมากยิ่งขึน้ โดยท าแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างที่เป็นลกูค้าเปิดบัญชีใหม่จ านวน  
200คน และท าการสมัภาษณ์พนกังานและลกูค้า จ านวน 6 คนผลวิจยั พบวา่ ปัจจยัหลกัที่สง่ผลให้ธนาคารออมสิน 
สาขาทุ่งโฮ้ง มีจ านวนลกูค้าในการเปิดบญัชีประเภทประจ ารายเดือนยกเว้นภาษีลดลง มาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) 
ปัจจยัที่มีผลตอ่การเปิดบญัชีประจ ารายเดือนยกเว้นภาษี 2) ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของธนาคารออมสิน
สาขาทุ่งโฮ้ง และ 3) ปัจจยัความพงึพอใจที่มีผลต่อธนาคารออมสนิสาขาทุ่งโฮ้ง ซึง่มาจากปัจจยัส าคญัหลกั 6 ปัจจยั 
ได้แก่ 1) การประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์บญัชีเงินฝากประจ ารายเดือนยกเว้นภาษี 2) อตัราดอกเบีย้ 3) เง่ือนไขของ
บญัชีเงินฝากประจ ารายเดือนยกเว้นภาษี 4) การให้บริการของพนกังาน 5) จ านวนพนกังาน และ 6) ข้อมลูสว่นตวั
ของลกูค้าในส่วนของอายุ อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ต่อเดือน และเงินออมต่อเดือนที่แตกต่างกัน 
ดงันัน้ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งโฮ้งมีแนวทางการแก้ไข คือ 1) การประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์บญัชีเงินฝากประจ าราย
เดือนยกเว้นภาษีควรท ากลยทุธ์ทางการตลาดเชิงรุกผา่นการวิเคราะห์ปัญหาจากทฤษฎีก้างปลา 2) การให้บริการของ
พนักงานที่ต้องแนะน าผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ารู้จักให้มากขึน้ 3) น าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ามาก าหนดกลุ่มลูกค้า
เปา้หมาย เพื่อเชิญชวนให้ลกูค้าเปิดบญัชีเงินฝากประจ ารายเดือนยกเว้นภาษีมากขึน้ 
 
ค าส าคัญ: บญัชีเงินฝากประเภทประจ ารายเดือนยกเว้นภาษี การประชาสมัพนัธ์ อตัราดอกเบีย้ ทฤษฎีก้างปลา 
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S0050: แนวทางในการเพ่ิมผูใชบริการหองพักพนักงาน ธ.ก.ส. 
 

สิทธิเดช  วจนะไพศาล 1 
1 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  มหาวทิยาลัยหอการคา 

 
บทคัดยอ  

 การศึกษาคนควาอิสระในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคศึกษาแรงจูงใจ  และสาเหตุการไมเขาใชบริการหองพัก

พนักงาน ธ.ก.ส. และเพ่ือศึกษาแนวทางการส่ือสารขอมูลหองพักพนักงาน ธ.ก.ส.  เพ่ือลดคาใชจายดานตนทุนคาเชา

บานพักของพนักงาน  เปนการศึกษาเชิงคณุภาพดําเนินการสัมภาษณเชงิลึก  โดยสัมภาษณจากกลุมตัวอยางท่ีเขาใช

บริการหองพักพนักงาน ธ.ก.ส. จํานวน 10 คน จากพนักงาน ธ.ก.ส. ท่ีปฏิบัติงานอยูจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา  ผูใชบริการหองพักพนักงาน ธ.ก.ส. ใชบริการเน่ืองจากใกลสถานท่ีทํางานแตขาดการส่ือสารทําให

ผูใชบริการหองพักพนักงาน ธ.ก.ส. ไมทราบสถานะหองพักพนักงาน ธ.ก.ส. มีท่ีไหนบาง  ปจจุบันวางกี่หอง มีส่ิง

อํานวยความสะดวกอะไรบาง  และหองพักพนักงาน ธ.ก.ส. บางพ้ืนท่ีขาดส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ   เชน  เตียง  ตู  

โตะ  ผาปูเตียง  เคร่ืองปรับอากาศ  กระติกนํ้ารอน  เคร่ืองทํานํ้าอุน  ฯลฯ  เปนปจจัยทําใหพนักงานเลือกใชบริการ

หองพักภายนอกธนาคาร  จึงทําใหธนาคารเสียคาใชจายโดยไมจําเปน 

เพ่ือศึกษาแนวทางการส่ือสารขอมูลหองพักพนักงาน ธ.ก.ส.  โดยชวยลดคาใชจายของธนาคารดานตนทุน

คาเชาบานพักพนักงาน  โดยให 4M 1E ในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาเพ่ือนําไปพัฒนาแนวทางในการแกไข

ปญหาตอไป  M (Man) บุคลากร  เจาหนาท่ี  พนักงานบริการ เน่ืองจากไมมีผูรับผิดชอบเฉพาะชัดเจน  M (Machine) 

อุปกรณอํานวยความสะดวก จัดหาจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองใชภายในหองพักพนักงาน ธ.ก.ส. รวมถึงเฟอรนิเจอร  ส่ิง

อํานวยความสะดวก  M (Material) วัตถุดิบหรืออะไหล อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชในกระบวนการบริการหองพักพนักงาน ธ.

ก.ส. M (Method) กระบวนการบริการหองพักพนักงาน ธ.ก.ส. ขั้นตอนการจองหองพัก  วิธีการจองหองพักพนักงาน 

ธ.ก.ส.  E (Environment) สภาพแวดลอม อากาศ สถานท่ี ความสวาง และบรรยากาศ  

 

คําสําคัญ: หองพักพนักงาน ธ.ก.ส. 
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S0053: แนวทางการเพิ่มจ านวนการสมัครใช้บัตรเติมน า้มันเชือ้เพลิง (Fleet Card) ของรถยนต์
ธนาคาร 
 
โสภิตา  จัน่เพชร 1  ดร.ธฤตพน  อูส่วสัดิ์ 2   
1 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาสาเหตขุองการไมใ่ช้บตัรเติมน า้มนัเชือ้เพลงิ และศกึษาแนวทางในการ
แก้ปัญหาการไมใ่ช้บตัรเตมิน า้มนัเชือ้เพลงิ เพื่อน าไปสูก่ารลดต้นทนุการด าเนินงานของธนาคาร และเป็นการยกระดบั
คณุภาพงานบริการ สูม่าตรฐานมืออาชีพ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้บริหาร 
พนกังานธุรการ และพนกังานบริการยานพาหนะประจ าต าแหน่ง ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จ านวน 210 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 31-40 ปี ปฏิบตัิงานต่างจงัหวดั 
มีต าแหน่งเป็นพนกังานธุรการประจ าสาขา มีผู้ที่เติมน า้มนัเชือ้เพลิงรถยนต์ธนาคาร โดยใช้บตัรเติมน า้มนัเชือ้เพลิง 
จ านวน 120 คน โดยมีความภูมิใจที่ได้มีสว่นร่วมในการประหยดัค่าใช้จ่ายของธนาคารปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการสถานีบริการน า้มนั คือ สถานีบริการน า้มนัที่มีพนกังานบริการด้วยความสภุาพ รวดเร็ว และพึงพอใจในคณุสมบตัิ
และวิธีการใช้งานบตัรเติมน า้มนัขัน้ตอนการสมคัรใช้งานและรอรับบตัรเติมน า้มนัเชือ้เพลงิมีความลา่ช้า อีกทัง้สถานี
บริการน า้มนัท่ีรับบตัรเติมน า้มนัเชือ้เพลงิ อยูห่า่งไกลจากที่พกัและท่ีท างาน 
 
ค าส าคัญ: บตัรเติมน า้มนัเชือ้เพลงิ, การสมคัรใช้บริการ 
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S0055: มาตรการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในเขตพืน้ที่ เทศบาล
เมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 
ณฐัดนยั  ลบิลบั 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศกัดิ์  เพชรสถิตย์ 2   
1 ส านกัวิจยั, มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษามาตรการปอ้งกนัและปราบปรามการโจรกรรมรถจกัรยานยนต์
ในเขตพืน้ที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร เพื่อหาสาเหตขุองการโจรกรรมรถจกัรยานยนต์และศึกษา
มาตรการป้องกนัและปราบปรามการโจรกรรมรถจกัรยานยนต์ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมทุรสาคร เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพโดยผู้วิจยัได้ลงพืน้ท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูในเชิงลกึ ทัง้การเก็บรวบรวมข้อมลู
จากเอกสารงานวิจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องร่วมกบัการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์เชิงลกึกบักลุม่บคุคลซึง่เป็นผู้ที่ให้ข้อมลูส าคญั 
 ผลการวิจยั พบวา่ สาเหตขุองการโจรกรรมรถจกัรยานยนต์เนื่องจากรถจกัรยานยนต์มีราคาดี สามารถน าไป
จ าหน่ายได้ในราคาสงู ความประมาทของเจ้าของรถจกัรยานยนต์ สามารถท าได้ง่ายและท าได้หลายวิธี การสืบสวน
ของพนกังานเจ้าหน้าที่จบักุมท าได้ยาก มีแหลง่รับซือ้หลายแห่ง การตรวจสอบทะเบียนรถจากกรมการขนสง่มีอปุสรรค
ตอ่การปฏิบตัิงาน ปัญหายาเสพติด ปัญหาหนีส้นิ การพนนัและหนีน้อกระบบ 
 การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการโจรกรรมรถจกัรยานยนต์ คือ ให้ด าเนินการสืบสวนหาข่าว จดัแหล่งข่าว
บคุคลเพื่อพิสจูน์ทราบเปา้หมายบคุคล เครือข่าย ตลอดจนติดตามพฤติกรรมในการกระท าความผิดเก่ียวกบัการโจรกรรม 
การจบักมุผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สดุ การแสวงหาความร่วมมือจากทกุภาคสว่น โดยการตัง้
จดุตรวจจดุสกดัร่วมกนั การออกตรวจร่วมกนั การอบรมให้ความรู้แก่นกัเรียนนกัศกึษา การตรวจอูซ่อ่มรถจกัรยานยนต์
และร้านซือ้ของเก่า การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการป้องกนัการโจรกรรมรถจกัรยานยนต์ การติดตัง้กล้องวงจรปิด 
และการจดัท าเอกสารทะเบียนประวตัิข้อมลูเก่ียวกบัรถจกัรยานยนต์ที่ถกูโจรกรรม 
 
ค าส าคัญ: มาตรการปอ้งกนั, ปราบปรามการโจรกรรมรถจกัรยานยนต์ 
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S0062: แนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรสนใจซือ้ประกันภัยข้าวนาปี 
 
องัคณา  ทองหลมิ 1  ธฤตพน  อูส่วสัดิ์ 2   
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 กลุม่วิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสติ เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 
บทคัดย่อ 
 วตัถปุระสงค์ของการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพ ด้วยตนเองครัง้นีค้ือเพื่อศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาเกษตรกร  
ไม่ยอมจ่ายค่าประกนัภยัด้วยตนเอง และเพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการรวบรวมงานวิจยั/การศึกษาที่
เก่ียวข้องกนัโครงการประกนัภยัข้าวนาปี ตัง้แต่ปีการผลิต 2553-2561 และการสมัภาษณ์ผู้บริหารและพนกังานของ 
ธ.ก.ส. ที่ดแูลโครงการประกนัภยัทางการเกษตรเพื่อประมวลผลจ าแนกข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบการจดัท าประกนัภยัข้าว
นาปี การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ความพงึพอใจของเกษตรกรต่อการจดัท าประกนัภยัข้าวนาปี และน าข้อมลูดงักลา่ว
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตรวจสอบความเก่ียวข้อง เพื่อหาข้อสรุปแนวทางในการแก้ปัญหา ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้
ของเกษตรกรเก่ียวกบัประกนัภยัอยูใ่นระดบัปานกลาง และให้ความส าคญักบัประกนัน้อยเนื่องจากคิดวา่เมื่อประสบ
ภยัพิบตัิจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล จึงไม่เกิดการพึ่งตนเองอย่างแท้จริง ประกอบกับไม่เช่ือมัน่กบัวิธีการใน
การประเมินความเสยีหายในการจ่ายเงินชดเชย อีกทัง้เงินชดเชยที่ได้รับจากสมาคมประกนัภยัได้จ านวนน้อยไม่เพียงพอ
ตอ่ต้นทนุการผลติที่เสียไป รัฐยงัคงต้องจ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลอืเพิ่มเติมทกุปีท าให้เกษตรกรบางสว่นเข้าใจว่า
เงินที่ได้รับทัง้หมดนีเ้ป็นเงินของรัฐบาลมิใช่เงินที่ได้รับจากการประกนัภยั ดงันัน้ การใช้มาตรการบงัคบัตามกฎหมาย
โดยรัฐเป็นผู้สนบัสนนุเบีย้ประกนัพืน้ฐานให้แก่เกษตรกร และการยกเลิกเงินช่วยเหลอืจากรัฐบาล พร้อมกบัการสร้าง
ความรับรู้เข้าใจเก่ียวกบัโครงการประกนัภยัข้าวนาปีให้แก่เกษตรกรจะท าให้ระบบประกนัภยัยัง่ยืน 
 
ค าส าคัญ: ประกนัภยัข้าวนาปี, ประกนัภยัทางการเกษตร, ข้าวนาปี, แนวทางการแก้ปัญหาการติดตามหนี ,้ สินเช่ือ

ธนาคาร, การปรับปรุงหนี ้
 
 

53



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0063: การศึกษาปัจจัยเส่ียงในขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน า้ร้อน (ประเทศไทย) – 
ทวาย (ประเทศเมียนมา) กรณีศึกษาบริษัทเอบีซี จ ากัด 
 
กญัญารัตน์  พรมจนัทร์ 1  เกศินี  สอืน ิ2   
1 สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนสง่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาปัจจยัเสี่ยงที่สง่ผลตอ่การขนสง่สินค้าผ่านจดุผา่นแดนถาวรบ้านพนุ า้ร้อน (ประเทศไทย) – ทวาย 
(ประเทศเมียนมา) กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี จ ากดั มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัเสี่ยงที่สง่ผลต่อการขนส่ง
สินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านพนุ า้ร้อน-ทวาย 2) เพื่อประเมินระดบัความเสี่ยงที่สง่ผลต่อการขนสง่สินค้าผ่านจุด
ผ่านแดนถาวรบ้านพุน า้ร้อน-ทวาย 3) เพื่อหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในการขนสง่สินค้าผ่านจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านพนุ า้ร้อน-ทวาย ซึ่งมีการวิเคราะห์ปัจจยัเสีย่งภายใน ปัจจยัเสีย่งภายนอก และปัจจยัเสี่ยงด้านอื่น ๆ โดยใช้
การสมัภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมลูและน าค่าความเสี่ยงมาหาค่าการประเมินค่าความเสี่ยง RPN (Risk Priority 
Number) เพื่อน าปัจจยัที่มีคา่ RPN สงูสดุมาท าการบริหารความเสีย่งและหาแนวทางแก้ไข ผลจากการศึกษา พบว่า 
ปัจจยัเสีย่งในการขนสง่สนิค้าผา่นจุดผา่นแดนถาวรบ้านพนุ า้ร้อน-ทวาย มีทัง้หมด 29 ปัจจยั แบ่งเป็นปัจจยัเสี่ยงภายใน 
13 ปัจจยั ปัจจยัเสี่ยงภายนอก 10 ปัจจยั และปัจจยัเสี่ยงอื่น ๆ 6 ปัจจยั โดยผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่มีความเสี่ยงรุนแรง
สงูสดุ ได้แก่ ปัจจยัเสี่ยงจากการพกัผอ่นของพนกังาน มีคา่ RPN เท่ากบั 176.64 และแนวทางในการแก้ไขปัจจยัเสีย่ง 
คือ การรณรงค์ให้พนกังานพกัผ่อนให้ครบ 8 ชั่วโมงก่อนขบัรถ, การตกัเตือนให้พนกังานมีการพกัรถเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเมื่อยล้า, การหาพนกังานมารับผิดชอบสว่นงานนีเ้พิ่มเติม และการบริหารจดัการสินค้าต่อเที่ยวการขนสง่ให้มี
ประสทิธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: การขนสง่สนิค้า, การบริหารความเสีย่ง, การขนสง่สนิค้าผา่นดา่นชายแดน 
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S0073: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการของพนักงาน กับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิานด้านรถเช่า กรณีศึกษา บริษัท นิค คาร์เร้นท์ แอนด์ ทราน สปอร์ต จ ากัด 
 
นาตยา  เรือนงาม 1  ศรากลุ  สโุคตรพรหมมี 2 
1 นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยัครูสริุยเทพ มหาวิทยาลยัรังสติ 
2 อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลยัรังสติ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาการส่งผลระหว่างคุณภาพการให้บริการของพนกังาน กับการเพิ่ม
ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานด้านรถเช่า กรณีศกึษา บริษัท นิค คาร์เร้นท์ แอนด์ ทราน สปอร์ต จ ากดั เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของธุรกิจรถเช่า  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาปัจจัย
คณุภาพการให้บริการของพนกังาน กบัการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของธุรกิจรถเช่า กรณีศึกษา บริษัท นิค 
คาร์เร้นท์ แอนด์ ทราน สปอร์ต จ ากดั กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ ลกูค้าที่มาใช้บริการของบริษัท นิค คาร์
เร้นท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากดั จ านวน 235 คน โดยค านวณหาขนาดกลุม่ตวัอย่างจากสตูรของ TARO YAMANE 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าประกอบด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรวัด
ประเมินค่า 5 ระดบั ใช้เกณฑ์การแปลความหมายโดยการหาค่าพิสยัและอนัตรภาคชัน้  ได้ค่า 0.8 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ t-test คา่ F test และค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์
แบบเพียร์สนั ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลสว่นบุคคลด้านอายุ และอาชีพ ที่แตกต่างกนัสง่ผลให้เกิดประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานท่ีแตกตา่งกนั และข้อมลูด้านเพศ ระดบัการศกึษา รายได้ และด้านประเภทของรถเช่าที่ใช้บริการท่ีแตกตา่ง
กันไม่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน  และปัจจัยคุณภาพการให้บริการของพนักงานกับ
ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานโดยภาพรวม มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกนัโดยมีคา่ความสมัพนัธ์เทา่กบั 0.063 
 
ค าส าคัญ: คณุภาพการให้บริการ ประสทิธิภาพ ธุรกิจรถเช่า 
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S0078: KNOWLEDGE MANAGEMENT AND EMPLOYEE PERFORMANCE A CASE STUDY 
GAOYANG CONSTRUCTION CO., LTD. 
 
YANGYANG CUI 1  Associate Professor Dr.Duangta Saranrom 2  Dr.Yootanat Boonyachai 3 
2 Advisor 
3 Co-advisor 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the level of knowledge management, to study the 
level of employee's performance, and to explore the relationship between knowledge management and 
employee performance of Gaoyang Construction Co., Ltd. A questionnaire was collected from 219 
employees by sending it to company. The statistics used in this research were frequency, percentage, 
mean, standard deviation and Pearson correlation. 
 The results showed that most of respondents were at agree level with the knowledge management. 
The highest mean was knowledge sharing and enrichment, while the lowest mean was knowledge 
creation and capture. Most of respondents were at agree level with employee's performance. The highest 
mean was process performance, the second was individual performance and the lowest was organization 
performance. There was a strong positive correlation between knowledge management and employee's 
performance with statistically significant at .01 level. 
 
Keywords: Knowledge management, Employee's performance 
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S0087: คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 
ขนิษฐา  พลงาม 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานิต  ศิริวิศิษฐ์กลุ 2   
1 หลกัสตูรปริญญารัฐประศาสนาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาคณุภาพชีวิตของผู้สงูอาย ุในเขตอ าเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี 2) เพื่อ
ศกึษาความแตกตา่งของคณุภาพชีวิตของผู้สงูอาย ุอ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี โดยจ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี จ านวน 393 ตวัอยา่ง
ของผู้สงูอายใุนท าการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) มีคา่ความเช่ือมัน่ 95% สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ท าการเปรียบเทียบรายคูด้่วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 ผลการศึกษาพบว่าคณุภาพชีวิตของผู้สงูอาย ุในเขตอ าเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทุมธานี โดยในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัค่อนข้างสงู ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้สงูอายทุี่มี เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และลกัษณะ
การอยู่อาศัย แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุ ในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: คณุภาพชีวิต,ผู้สงูอาย ุ
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S0088: ปัจจัยการจัดการท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้า 
OTOP ในเขตพืน้ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
วรนาถ  พจน์สวุรรณ์ 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานิต  ศิริวิศิษฐ์กลุ 2   
1 หลกัสตูรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัทิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ใน
เขตพืน้ที่จงัหวดัสพุรรณบรีุ 2) เพื่อศกึษาปัจจยัการจดัการท่ีสง่ผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
สนิค้า OTOP ในเขตพืน้ที่จงัหวดัสพุรรณบรีุ กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นผู้ประกอบการสนิค้า OTOP ในเขต
พืน้ท่ีจงัหวดัสพุรรณบรีุ จ านวน 159 ตวัอยา่งของผู้ประกอบการสนิค้าโอท็อปในจงัหวดัสพุรรณบรีุ ท าการสุม่ตวัอยา่ง
แบบตามสะดวก เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบ สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  
คา่คะแนนเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู 
 ผลการศึกษาพบว่าความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้า  OTOP ในเขตพืน้ที่จังหวัด
สพุรรณบรีุ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนข้างสงู ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัด้านกลยทุธ์ ปัจจยัด้านระบบ
การปฏิบตัิงาน ปัจจยัด้านทกัษะ และปัจจยัด้านคา่นิยมร่วม สามารถร่วมกนัอธิบายระดบัความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจได้ร้อยละ 42.2 (  =.422) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ สนิค้าOTOP 
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S0089: การเตรียมความพร้อมของบุคลากรวัยกลางคนเพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเขตอ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 
จนัทร์กระมล จิตรีนิตย์ 1  สานิต  ศิริวิศิษฐ์กลุ 2 
1 หลกัสตูรปรัชญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ ของประชากรในวัย
กลางคนในเขตอ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 2) เพื่อศกึษาการเตรียมความพร้อมเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุ ของประชากร
ในวยักลางคนในเขตอ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นประชาชนที่อาศยัอยูใ่นเขต
อ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี จ านวน 385 ตวัอยา่ง ท าการสุม่ตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F test 
 ผลการศึกษา พบว่า การเตรียมความพร้อมของบคุลากรวยักลางคนเพื่อเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายใุนเขตอ าเภอ
ธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี โดยในภาพรวมอยู่ในระดบัดบัค่อนข้างสงู ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัสว่นบคุคล 
ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ตอ่เดือน และที่อยูอ่าศยัแตกตา่งกนัมีการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสูส่งัคมผู้สงูอายแุตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
 
ค าส าคัญ: การเตรียมความพร้อม วยักลางคน สงัคมผู้สงูอาย ุ
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S0090: การศึกษาปัจจัยการส่งมอบพริกซุปเปอร์ฮอทไปยังประเทศมาเลเซีย  กรณีศึกษา  
ไร่พริกผลพกุิล ต าบลบางพระหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 
กมลชนก  เดชสวุรรณ 1  เกศินี  สอืน ิ2 
1 นกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

 
บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาการศึกษาปัจจยัการส่งมอบพริกซุปเปอร์ฮอทไปยงัประเทศมาเลเซียกรณีศึกษา ไร่พริกผล-
พิกุล ต าบลบางพระหลวง อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยการส่งมอบพริกซุปเปอร์ฮอทเพื่อการ
ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการส่งมอบพริกซุปเปอร์ฮอทเพื่อการส่งออกไปยังประเทศ
มาเลเซีย และ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารความสมัพนัธ์ของผู้ส่งมอบพริกและผู้สง่ออกไปยงัประเทศมาเลเซีย 
กลุ่มประชากร คือ เกษตรกรผู้ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท ต าบลบางพระหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และ 
ผู้สง่ออกพริกซุปเปอร์ฮอทไปยงัประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ร้านเจ้แอล-เฮียหงวน และร้านคณุตาม ตลาดสีม่มุเมือง มีการ
สุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั และแสดงวิเคราะห์ผลในรูปแบบของ
ค่าความถ่ี มีค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ในการบริหารความสมัพันธ์ของ
เกษตรกรกับพ่อค้าคนกลางมีปัจจัยเรียงล าดบัดงันี  ้การตอบสนองความต้องการเป็นหลกั รองลงมาความสมัพนัธ์
ระยะยาว รองลงมาความไว้วางใจ รองลงมาความร่วมมือ และสุดท้าย คือ ด้านการสื่อสาร ตามล าดับ โดยการ
ตอบสนองความต้องการพ่อค้าคนกลางสามารถคิดค้นหรือพฒันากระบวนการด าเนินงานร่วมมือกบัเกษตรกร  โดย
จดัหาแหลง่เมล็ดพนัธุ์หรือน าเมล็ดพนัธุ์ที่ดีมาให้ พร้อมกบัปุ๋ ยที่ดีเพื่อผลผลิตที่จะออกมาตรงตามความต้องการของ
ตนเอง และยังสามารถไปรับผลผลิต ณ บริเวณสถานที่หน้าไร่ของเกษตรกรอีกด้วย ในส่วนของการบริหารความ 
สมัพนัธ์ระหวา่งผู้สง่ออกกบัพอ่ค้าคนกลาง ผู้สง่ออกทัง้สองรายสว่นใหญ่มองถึงเร่ืองความพงึพอใจเป็นหลกัรองลงมา
เป็นความสมัพนัธ์ระยะยาว รองลงมาความไว้วางใจ รองลงมาการตอบสนองความต้องการ รองลงมาด้านการสือ่สาร 
และสดุท้ายความร่วมมือ ตามล าดบั โดยในด้านของความพงึพอใจของผู้สง่ออกที่มีตอ่พอ่ค้าคนกลาง เป็นสิง่ที่พอ่ค้า
คนกลางท าให้ผู้สง่ออกประทนัใจ เช่นปัจจยัดงันี ้พอ่ค้าคนกลางสามารถให้บริการจดัสง่พริกซุปเปอร์ฮอทที่มีคณุภาพ
สดใหม ่ได้ตรงตามเวลาที่ต้องการ อีกทัง้ยงัสามารถปรับเปลีย่นได้ทนัตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจตลาดในและนอก
ประเทศอยา่งคุ้มคา่กบัราคารับซือ้ที่ผู้สง่ออกให้กบัพอ่ค้าคนกลาง 
 
ค าส าคัญ: กรบริหารความสมัพนัธ์ของซพัพลายเออร์, การบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 
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S0094: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่ง
ภายในประเทศ 
 
ปณียา  อินทกาศ 1 
1 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการขนส่งภายในประเทศ บริษัท 
อนาคาโลจิสติกส์ จ ากดั อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
ความพงึพอใจผู้ใช้บริการขนสง่ภายในประเทศ บริษัทอนาคาโลจิสติกส์ จ ากดั อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ และ 
3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดจ าแนกตามข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ใช้บริการ
ขนสง่ภายในประเทศ บริษัทอนาคาโลจิสติกส์ จ ากดั อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ครัง้นีเ้ป็นผู้ ใช้บริกการบริษัทขนส่ง อนาคา โลจิสติกส์ จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรประการ จ านวน 208 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากนัน้ได้น าข้อมลูที่ได้รับจากแบบสอบถามท าวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายข้อมูลทั่วไป และสถิติเชิงอนุมาณ (Inferential Statistics) ส าหรับการ
วิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติคา่ t-test, F test วิเคราะห์คา่ Sig ในระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 ผลจากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26-35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังาน
รับจ้างทั่วไป รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการขนสง่ บริษัทอนาคา โลจิสติกส์ จ ากัด อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
คา่เฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณาทัง้ 7 ด้าน โดยเรียงล าดบัความพงึพอใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านบคุลากร ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านด้านช่องทางการจดั 
การเปรียบเทียบความพึงพอใจในปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดจ าแนกตามข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้บริการขนสง่
ภายในประเทศ บริษัทอนาคาโลจิสติกส์ จ ากดั อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ พบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
รายได้ และอาชีพแตกต่างกนัสง่ผลต่อความพึงพอใจในประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางจดัจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุคล ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพและการ
น าเสนอแตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัสว่นประสมการตลาด, ความพงึพอใจ, ผู้ใช้บริการขนสง่ 
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S0095: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ บริษัทตัวแทน
น าเข้า-ส่งออกสินค้าของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
 
ทิพมาศ รัตนพิทกัษ์ 1  นงลกัษณ์ ทองขวญั 2 
1, 2 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิต 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้
บริการบริษัทตวัแทนน าเข้า-ส่งออกสินค้าของประชาชนในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling) เก็บข้อมลูจากประชากร จ านวน 175,662 คน กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 คน 
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู มีค่าความเช่ือถือได้ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ค่า t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปรสองกลุ่มและใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในการวิเคราะห์พบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่าสองกลุ่ม
และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) โดยก าหนดการทดสอบนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 249 คน อายุ 31-40 ปี จ านวน 
191 คน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 199 คน อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 198 คน รายได้ต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท จ านวน 152 คน ช่วงเวลาการรับบริการ 06.01-12.00 น.จ านวน 170 คน ความถ่ีในการใช้
บริการ 4-6 ครัง้/เดือน จ านวน 134 คน ประเภทสินค้าที่น ามาใช้บริการเป็นสินค้าอุปโภค-บริโภค จ านวน 155 คน 
ข้อมลูปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดให้ความส าคญัระดบัมากในด้านราคา รองลงมาคือด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
สง่เสริมการตลาด ตามล าดบั  
 การทดสอบสมติฐาน พบว่า เพศที่แตกต่างกันให้ความส าคญัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่แตกต่างกัน 
สว่นด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และ
ด้านลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกันอย่างนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 อายุที่แตกต่างกันให้ความส าคญัในทุก
ด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั ระดบัการศกึษาที่แตกตา่งกนัให้ความส าคญัด้านผลติภณัฑ์และบริการ และด้านราคาไมแ่ตกตา่ง
กนั สว่นด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และ
ด้านลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกันอย่างนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 อาชีพที่แตกต่างกนัให้ความส าคญัด้าน
ผลติภณัฑ์และบริการ ด้านราคาไมแ่ตกตา่งกนั สว่นด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมทางการตลาด ด้าน
บคุลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกนั ให้ความส าคญั ด้านผลิตภณัฑ์และบริการไม่แตกต่างกนั สว่นด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลกัษณะทาง
กายภาพแตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ช่วงเวลาการรับบริการท่ีแตกต่างกนั ให้ความส าคญัในทกุ
ด้านไมแ่ตกตา่งกนั ความถ่ีการรับบริการท่ีแตกตา่งกนัให้ความส าคญัในทกุด้านแตกตา่งกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติที่
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ระดบั .05 ประเภทสนิค้าที่น ามาใช้บริการท่ีแตกตา่งกนัให้ความส าคญัในทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด, การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการ, บริษัทตวัแทนน าเข้า-สง่ออกสนิค้า 
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S0096: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านไลฟ์สด 
บนเฟสบุ๊คของผู้บริโภคในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
 
ทิพมาศ  รัตนพิทกัษ์ 1 
1 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
สินค้าออนไลน์ผ่านไลฟ์สดบนเฟสบุ๊คของผู้บริโภคในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย 
(Simple random sampling) เก็บข้อมูลจากประชากรจ านวน 178,290 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีค่าความเช่ือถือได้ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ค่า t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปรสองกลุ่มและใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในการวิเคราะห์พบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่าสองกลุ่ม
และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ (Schaffer Procedure) โดยก าหนดการทดสอบนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 292 คน อายุ 26-35 ปี จ านวน 
141 คน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 184 คน อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 135 คน และรายได้ต่อ
เดือน 15,001-25,000 จ านวน 328 คน ตามล าดบั ข้อมลูปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดให้ความส าคญัระดบัมากใน
ทกุด้าน โดยเรียงล าดบัดงันี ้ด้านผลติภณัฑ์ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านการสง่เสริมการตลาด มีด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางจดัจ าหนา่ย ด้านราคา และด้านบคุลากร ตามล าดบั 
 การทดสอบสมติฐาน พบว่า เพศที่แตกต่างกัน ให้ความส าคญัต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ราคา ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้านบุคลากร ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจัด
จ าหนา่ย ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ แตกตา่งกนั อายทุี่แตกตา่งกนั ให้ความส าคญัตอ่
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกนั ระดบั
การศึกษาที่แตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้าน
กระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด และด้านลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั อาชีพที่แตกตา่งกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาด ด้านบุคลากร ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
สง่เสริมทางการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกนั และรายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ให้ความส าคญัต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
สง่เสริมทางการตลาด ด้านบคุลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่างกนั สว่น
ในด้านผลติภณัฑ์ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด, การตดัสนิใจซือ้ , สนิค้าออนไลน์, เฟสบุ๊ค 
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S0097: คุณลักษณะของผูทําบัญชีท่ีพึงประสงคของผูประกอบการใน เขตจังหวัดสมุทรปราการ 
 

พรพรรณ เจริญสุข 1* 
1 คณะบริหารธุรกจิ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

 
บทคัดยอ  

 งานวิจัยน้ีเก็บขอมูลโดยใชวิธีการกระจายแบบสอบถามไปยังกลุมประชากรท้ังหมดโดยการแจก

แบบสอบถามใหบริษัทจํากัดในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จากกลุมตัวอยางท่ีตองการ จํานวน 390 คน โดยไดรับการ

ตอบกลับมาท้ังหมด 250 คน จากน้ันทําวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ  

จากการวิเคราะหทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีผลตอการตัดสินเลือกคุณลักษณะของผูทําบัญชีท่ี

พึงประสงคของผูประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรปราการ อยางมีนัยสําคัญ พบวามีตัวแปรอยางนอย 1 ตัว มี

ความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญ    (F=.580 , Sig= 0.00) และมีความสามารถในการพยากรณตัวแปร

ตามเทากับ 30.60% ซึ่งอีก 69.40% จะมาจากตัวแปรอ่ืนๆ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอก

ธุรกิจ เชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การตางประเทศ, มีความสามารถในการสอบถาม วิเคราะหเชิงเหตุผล คิดเชิง

สรางสรรคเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดขึ้น, มีความชํานาญดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, มีความเขาใจและมี

ความสามารถในการวเิคราะหงบการเงินได, มีความสามารถในการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงนิในรูปแบบท่ีงาย

ตอความเขาใจ ถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑและทันตอเวลา, สามารถทํางานเปนทีมและใหความรวมมือกับ

ทีมงานในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายองคการ, มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ การบริหารโครงการ

การบริหารงานบุคคลและทรัพยากร การตัดสินใจตางๆทางธุรกิจ, มีทักษะการกระจายงานเพ่ือมอบหมายงานอยาง

เสมอภาคและมีประสิทธิภาพ, มีทักษะในการใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และชวยใน

การตัดสินใจท่ีดีขึ้น เวนแต มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําบัญชีการเงิน การเงินธุรกิจ, สามารถส่ือสาร นําเสนอ 

และรายงาน ในลักษณะท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 4.68 , Sig (0.014)**  

และ 4.58 , Sig(0.007)**ตามลําดับ  

 

คําสําคัญ: คุณลักษณะของผูทําบัญช,ี ผูประกอบการ 
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S0098: การวางแผนทางการเงินเพ่ือเตรียมความพรอมหลังเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชน
ในเขตลาดพราว 
 

วฤดดา พิพัฒนกุล 1 , อรพรรณ  รุงเรือง 2 

1,2 คณะบริหารธุรกจิ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

 
บทคัดยอ  

 การศึกษาเร่ืองการวางแผนทางการเงิน  เพ่ือเตรียมความพรอมหลังเกษียณ ของพนักงานบริษัทแหงหน่ึงใน

เขตลาดพราว  มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณ  โดยประชากรท่ีใชคือ  กลุมพนักงาน

บริษัทแหงหน่ึงในเขตลาดพราวจํานวนท้ังหมด 200 คน คํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณ เพ่ือหาขนาดของ

กลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยาง 134 คน จากการรวบรวมขอมูล และทฤษฎีตางๆท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยน้ี  เคร่ืองมือท่ี

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม  และนําขอมูลมาวิเคราะห  เปนจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการศึกษาพบวา รายไดเฉล่ียตอเดือน คาใชจายเพ่ือการศึกษา และเงินประกันชีวิต มีอิทธิพลตอรายได

หลังเกษียณ  สวนรายไดเฉล่ียตอเดือน และเงินบําเน็จบํานาญ มีอิทธิพลตอคาใชจายหลังเกษียณ  ดังน้ันหากเรา

ทราบวา  ส่ิงใดท่ีมีอิทธิพลตอรายไดและคาใชจายหลังเกษียณ  จะชวยใหเราใชชีวิตและวางแผนเพ่ือใหมีรายไดหลัง

เกษียณไดอยางเพียงพอ 

 

คําสําคัญ: การวางแผนทางการเงิน, เกษียณ 
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S0099: ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ GRABCAR APP ของผูบริโภคในเขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 
 

สมภาร   ปอสูงเนิน1 , ประไพศรี ฤทธิ์ไธส 2 

1,2 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูใชบริการ GrabCar App ของผูบริโภคในเขต

สาทร กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาขอมูลพฤติกรรมความพึงพอใจในการใชบริการ GrabCar App ของผูบริโภคใน

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ GrabCar 

App ของผูบริโภคในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร และเพ่ือนําขอมูลท่ีไดทําวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนาตอยอด 

ธุรกิจในอนาคตและขอมูลแกผูท่ีสนใจในอนาคต กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนกลุมประชาชนในเขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ การวิเคราะหโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก

คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-test,F-test,One-Way ANOVA มีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ .05 

ผลการวิจัย พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-25 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนักงานเอกชน/รับจาง มีรายได 10,001 – 15,000 บาท พฤติกรรมการใชบริการของประชาชน 

สวนใหญ พบวา ใชบริการในชวง 06.01 – 12.00 น. ความถี่ในการใช 1-10 คร้ังตอเดือน ใชบริการดาน

โดยสารสวนบุคล วันท่ีใช จันทร-ศุกร และชําระดวยเงินสด มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามอิทธิพลท่ี

สงผลตอความพึงพอใจจากมากไปนอย ไดแกดานชองทางการจัดจําหนายมีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือ

ดานราคามีความพึงพอใจในระดับมาก ดานผลิตภัณฑมีความพึงพอใจในระดับมาก และดานการสงเสริมการตลาด

ใหความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม แตกตางกันมีผลตอความพึงใจในการใชบริการ GrabCar App ของ

ผูบริโภคในเขตสาทร กรุงเทพมหานครแตกตางกัน  เปนท่ียอมรับในสมมุติฐาน เพราะมีคา sig นอยกวา  .05  

 

คําสําคัญ: ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ GrabCar App ของผูบริโภคในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
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S0100: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการก่อหนีน้อกระบบของประชาชนในหมู่บ้านรุ่งอรุณ เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 
 
กญัญาวีร์  วงค์เสอื 1  นชุนาฏ  เกิดรวย 2  นาฏยา  เกิดรวย 3  และ พทัธ์ธีรา  จิรอดุมสาโรจน์ 4 
1, 2, 3 มหาบณัฑิต หลกัสตูรการศกึษาบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
4 อาจารย์ ภาควิชาการบญัชีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนีน้อกระบบ  เพื่อศึกษาสาเหตุและ
ผลกระทบที่เกิดจากการเป็นหนีน้อกระบบ และเพื่อน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบของประชาชนกลุม่
ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือประชาชนในหมู่บ้านรุ่งอรุณ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร คดัเลือกลุม่ตวัอย่าง
แบบกลุม่ ได้สุม่ครัวเรือนละ 1-2 คน รวมทัง้หมด 325 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่แบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามมาตราวดัของ ลิเคิร์ท 
(Likert Seale) โดยผู้ วิจัยสร้างขึน้โดยมีค่าความเช่ือมมั่น  0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ 
(Percentage) คา่เฉลีย่ (Mean) คา่สถิติทดสอบ (t-test) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี สถานภาพสมรสโสด อาชีพ 
พนกังานบริษัทเอกชน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ลกัษณะที่อยู่อาศยั บ้านเดี่ยว รายได้ 10,001-20,000 บาท ใน
ปัจจุบนัท่านมีภาระหนีส้ินใดบ้าง บตัรเครดิต..ใบ วงเงินรวมบตัรทกุใบ ในปัจจุบนัท่านมีการก่อหนีเ้พื่อวตัถปุระสงค์ 
ใช้อปุโภคบริโภค ท่านก่อหนีเ้หลา่นีเ้พื่อใคร ตนเอง มีการตดัสินใจก่อหนีน้อกระบบในระดบัมาก มีการกู้ เงินในระบบ 
(สถาบนัการเงิน) ในระดบัมาก และมีการกู้ เงินนอกระบบ (สถาบนัการเงิน) ในระดบัมากผลการวิจยัด้านแหล่งการ
ตดัสินใจก่อหนีน้อกระบบ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมสร ระดบัการศึกษา ที่อยู่อาศยั รายได้ ในปัจจุบนัท่านมี
ภาระหนีส้นิใดบ้าง ในปัจจบุนัทา่นมีภาระหนีส้นิเพื่อวตัถปุระสงค์ใดบ้าง ท่านก่อหนีเ้หลา่นีเ้พื่อใคร มีความคิดเห็นต่อ
การตดัสนิใจก่อหนีน้อกระบบแตกต่างกนั ซึง่ด้านกู้ เงินในระบบ (สถาบนัการเงิน) ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีการ
กู้ เงินในระบบ(สถาบนัการเงิน) มกัจะยุง่ยากและใช้เอกสารมาก ต้องมีบคุคล หรือหลกัทรัพย์ค า้ประกนั คา่ปรับในการ
ช าระลา่ช้าและด้านกู้ เงินนอกระบบ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีความรู้/ข้อมลูการขอสินเช่ือในระบบ มีความ
รวดเร็ว ขัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก ไมต้่องมีหรือใช้หลกัทรัพย์ค า้ประกนั 
 
ค าส าคัญ: หนีน้อกระบบ, ปัจจยัที่สง่ผล 
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S0101: ทัศนคติของประชาชนในชุมชนต่อโครงการรักษาความปลอดภัยในชุมชนกับเหตุเพลิง
ไหม้ 
 
สปัุด  ทองอินทร์ 1  สวุจั   รชตวฒันกลุ 2 
1, 2 คณะรัฐศาสตร์/มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาทศันคติของประชาชนในชุมชนต่อโครงการรักษาความปลอดภยัใน
ชมุชนกบัเหตเุพลงิไหม้โดยกลุม่ตวัอย่างที่ใช้เป็นชุมชน จ านวน 150 คน โดยเลือกแบบสุม่อยา่งง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามทศันคติของชุมชน น ามาวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า  
t-test  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ทศันคติของชมุชนบงึบวัและชมุชนตลาดหวัตะเข้ ที่มีตอ่โครงการรักษาความปลอดภยั
ในชุมชนกบัเหตเุพลงิไหม้มีค่าเฉลี่ยรวม 3.80 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.74 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก และในรายข้อมี
คา่สงูสดุในเร่ืองวิทยากรให้การอบรมเข้าใจง่ายและพร้อมที่จะเป็นสว่นหนึง่ในการเฝา้ระวงั และ 2) ทศันคติของชมุชน
บงึบวัและชมุชนตลาดหวัตะเข้ตอ่โครงการรักษาความปลอดภยัในชุมชนกบัเหตเุพลงิไหม้ รายข้อพบวา่มีความเข้าใจ
สามารถดับเพลิงจากอุปกรณ์สาธิตและมีความรู้ความเข้าใจในระบบไฟฟ้าแต่ละประเภทแตกต่างกัน  ที่ระดับ
นยัส าคญั .05 
 
ค าส าคัญ: ทศันคติ 
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S0102: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอกชน 
 
ปณิตนนัท์ ปานพลอย1, ชนกานต์ ก้านเหลอืง2 

1,2สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ มหาวทิยาลยัเอกชนแหง่หนึ่ง  
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอกชน มี
วตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกเข้าศึกษาตอ่ระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัเอกชน  และ 2) 
เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจของนักศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอกชน  ประชากร คือ 
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง ในปีการศกึษา 2562  กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัศึกษาที่ก าลงัศกึษา
ในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 4 มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง ในปีการศึกษา 2562 โดยใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) จ านวน 200 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั โดยจ าแนกปัจจยัเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลกัษณ์ ด้านหลกัสตูรการเรียนการสอน 
ด้านบุคลากร ด้านการประชาสมัพันธ์ และด้านเหตุผลส่วนบุคคล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ 
(percentage) คา่เฉลี่ย (mean) ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ด้วยสถิติ F-test (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1) ปัจจยัที่มีผลตอ่การตดัสนิใจเลือกเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัเอกชน ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ 
และรายได้ ของนกัศกึษา พบวา่  
 1.1) นักศึกษาที่เพศต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัเอกชน แตกตา่งกนั ดงันี ้(1) ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติ (คา่ F = 12.75 และค่า 
Sig = .00) (2) ปัจจยัด้านหลกัสตูรการเรียนการสอน พบว่า มีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า F = 7.69 และค่า Sig = .00)  
(3) ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติ  (ค่า F = 2.87 และค่า Sig = .09)  (4) ปัจจัยด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ พบว่า มีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า F = 5.60 และค่า Sig = .01) และ (5) ปัจจยัด้านเหตผุลสว่นบคุคล 
พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติ (คา่ F = .70 และคา่ Sig = .41) 
 1.2) นักศึกษาที่อายุต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัเอกชน แตกตา่งกนั ดงันี ้(1) ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ พบว่า มีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า F = 2.65 และค่า 
Sig = .03)  (2) ปัจจยัด้านหลกัสตูรการเรียนการสอน พบว่า มีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า F = 8.65 และค่า Sig = .00)  
(3) ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติ  (ค่า F = 7.66 และค่า Sig = .00)  (4) ปัจจัยด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า F = 7.97 และค่า Sig = .00)  และ (5) ปัจจยัด้านเหตผุลสว่นบคุคล 
พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติ (คา่ F = 8.76 และคา่ Sig = .00) 
 1.3) นักศึกษาที่อาชีพต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัเอกชนแหง่หนึ่ง แตกต่างกนั ดงันี ้(1) ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ พบว่า มีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า F = 3.08 
และค่า Sig = .03)  (2) ปัจจยัด้านหลกัสตูรการเรียนการสอน พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า F = 6.10 และค่า Sig 
= .00)  (3) ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า มีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า F = 6.30 และค่า Sig = .00)  (4) ปัจจัยด้านการ
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ประชาสมัพนัธ์ พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า F = 5.77 และค่า Sig = .00)  และ (5) ปัจจยัด้านเหตผุลสว่นบคุคล 
พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติ (คา่ F = 9.10 และคา่ Sig = .00) 
 1.4) นักศึกษาที่รายได้ต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัเอกชน แตกตา่งกนั ดงันี ้(1) ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ พบว่า มีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า F = 1.80 และค่า 
Sig = .13)  (2) ปัจจยัด้านหลกัสตูรการเรียนการสอน พบว่า มีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า F = 7.03 และค่า Sig = .00)  
(3) ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติ  (ค่า F = 6.76 และค่า Sig = .00)  (4) ปัจจัยด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ พบว่า มีนยัส าคญัทางสถิติ (ค่า F = 6.58 และค่า Sig = .00) และ (5) ปัจจยัด้านเหตผุลสว่นบคุคล 
พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติ (คา่ F = 8.48 และคา่ Sig = .00) 
 2) ระดับการตัดสินใจของนักศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ ด้าน
ภาพลกัษณ์  ด้านหลกัสตูรการเรียนการสอน  ด้านบุคลากร  ด้านการประชาสมัพนัธ์  และด้านเหตผุลส่วนบุคคล  โดย
ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.11, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลกัสตูรการเรียนการ
สอน อยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.18, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ด้านการประชาสมัพนัธ์ อยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.14, S.D. = 
0.63), ด้านบคุลากร อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.11, S.D. = 0.62), ด้านภาพลกัษณ์ อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.08, S.D. = 0.66) 
และด้านเหตผุลสว่นบคุคล อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.06, S.D. = 0.67) ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ:  ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจ, การศกึษาตอ่ปริญญาโท, มหาวิทยาลยัเอกชน 
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S0103: ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง ตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) ของประชาชนในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
 
ปณิุกา  โทพิลา 1  ธิดาวลัย์  สร้างธรรม 2 
1, 2 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-
marketplace) ของประชาชนในเขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานครมีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ซือ้สนิค้า
ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) ของประชาชนในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-
marketplace)  ของประชาชนในเขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจแก่ผู้ที่สนใจ 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ประชากรที่อาศยัอยูใ่นเขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย t-test, F test วิเคราะห์ค่า Sig ในระดบัส าคญัทางสถิติ .05 ได้น าไป
เปรียบเทียบรายคู ่(LSD) 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ อาย ุ21-30 ปี มีระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ผลการศึกษา
ปัจจยัที่มีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-marketplace) ของ
ประชาชนในเขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร พบวา่ มีคา่เฉลีย่เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพและการ
น าเสนอ 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัที่มีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าออนไลน์ผา่นตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
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S0104: ปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริการส่ังอาหารทะเลสดผ่านช่องทางออนไลน์  ของ
ผู้บริโภคในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 
ปณิุกา  โทพิลา 1  วีรวฒุิ  รักเที่ยง 2 
1, 2 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาความแตกตา่งระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคล พฤติกรรมการใช้บริการและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในการเลือกใช้บริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสัง่อาหารทะเลสดผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็นกลุม่ประชาชนที่
อาศยัอยูใ่นเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอาย ุ20-30 ปี  
มีระดับการศึกษาวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นกัศึกษา และมีรายได้ 10,001-15,000 บาท  
มีการตัดสินใจซือ้อาหารทะเลสดผ่านช่องทางออนไลน์โดยผู้บริโภคให้ความส าคญัมาก  ด้านผลิตภัณฑ์ มีความ
สะอาด สด ใหม ่ด้านราคา คา่สง่สนิค้ามีความเหมาะสมกบัระยะทาง ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย มีการจดัสง่สนิค้า
อยา่งรวดเร็ว ด้านการสง่เสริมการตลาด เมื่อซือ้สนิค้าครบ 500 บาท รับสว่นลด 10% ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ อาย ุอาชีพ การศกึษา จ านวนครัง้ในการสัง่สนิค้าอาหารทะเลสดผา่น
ออนไลน์ สาเหตทุี่เลือกใช้บริการสัง่อาหารทะเลสดผ่านออนไลน์ แหล่งข้อมลูในการสัง่อาหารทะเลสดผ่านออนไลน์ 
และ ไมแ่ตกตา่งกนั เป็นท่ียอมรับในสมมติฐานเพราะมีคา่ Sig น้อยกวา่ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสัง่อาหารทะเลสดผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 
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S0105: รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอ
ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

พัชรินทร พัชรศรีอาริยะ 1, มณีเนตร วรชนะนันท  2 และดวงธิดา นันทาภิรัตน 3   
1,2,3 คณะมนุษยศาสตรและการจดัการการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรม และความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนิน

ชีวิต กับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาแนวทาง

การพัฒนาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การวิจัย คือ นักทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 400 คน และผูประกอบการ จํานวน 20 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ 

แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณเชิงลึก โดยใชสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 

คา Pearson Correlation ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ป 

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 – 20,000 

บาท และมีสถานภาพโสด รูปแบบการดําเนินชีวิตของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาทองเท่ียวตลาดนัดสวนจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร พบวา ดานกิจกรรม และดานความสนใจโดยรวมอยูในระดับมาก สวนดานความความคิดเห็น 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด พฤติกรรมของผูท่ีเขามาทองเท่ียวตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบวา สวน

ใหญเคยมาทองเท่ียวตลาดนัดสวนจตุจักร 1 คร้ัง มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพักผอน เดินทางทองเท่ียวพรอมกับเพ่ือน มี

จํานวนผูรวมเดินทาง 2 – 5 คน เดินทางโดยรถไฟฟา (BTS/MRT) ใชเวลาในการทองเท่ียว 1 – 2 ชั่วโมง มีคาใชจาย 

ต่ํากวา 1,000 บาท ตองการซื้ออาหารและเคร่ืองดื่มมากท่ีสุด และรับทราบขอมูลการทองเท่ียวจากบุคคลใกลชิด/คน

รูจัก โดยมีความพึงพอใจตอตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก นอกจากน้ียังพบวา 

รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธเชิงบวกทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยรูปแบบการดําเนิน

ชีวิตดานกิจกรรมและดานความสนใจ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับคอนขางต่ํา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

เทากับ .283 และ .272 สวนรูปแบบการดําเนินชีวิตดานความคิดเห็น มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับคอนขางต่ํา มี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .156 และมีแนวทางทางการพัฒนาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอ

ตลาดนัดสวนจตุจักรโดยคาดวาในอนาคตตลาดนัดสวนจตุจักรจะมีจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น โดย

ผูประกอบการตองการใหชวยสงเสริมการตลาด โดยจัดทําส่ือประชาสัมพันธ ทําส่ือออนไลน นอกจากน้ีควรมีการ

ปรับปรุงในเร่ืองของความสะอาด อํานวยความสะดวกในเร่ืองของการเดินทางมายังตลาดสวนจตุจักร และมีการ

จัดระบบแมคา  

 

คําสําคัญ: รูปแบบการดําเนินชีวติ, พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, ตลาดนัดสวนจตจุักร 
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S0108: แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฟาเท็ค เวิรคส จํากัด 
 

ธัญญรวี ธนเสถียรยิ่งยง * 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฟาเท็ค เวิรคส จํากัด 

และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฟาเท็ค เวิรคส จํากัด โดยกลุม ตัวอยางคือ

พนักงานของบริษัท ฟาเท็ค เวิรคส จํากัด ซึ่งเก็บรวมรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม จํานวน 117 คน จากการสุม

ตัวอยางคือการสุมแบบงาย และใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยการทดสอบสมมติฐานใชคาสถิติ (t - 

test) และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวดวย (One - way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และ

เมื่อพบความแตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธี (Scheffe’ s method) ในการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพ

โสด การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. รายไดตอเดือน นอยกวา 10,000 บาท และมีระยะเวลาในการ

ทํางาน 1-2 ป ไป โดยมีคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฟาเท็ค เวิรคส 

จํากัด โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.87, S.D. = 0.51) และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ระดับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฟาเท็ค เวิรคส จํากัด ดานความรับผิดชอบในงาน อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 3.98, 

S.D. = 0.48) รองลงมา คือ ความสําเร็จในงานท่ีทํา อยูในระดับมาก ( X = 3.95, S.D. = 0.49) และนอยท่ีสุด คือ 

สภาพแวดลอมในการทํางาน อยูในระดับมาก ( X = 3.78, S.D. = 0.60) ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย 

พบวา พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และระยะเวลา

ทํางาน ตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน , พนักงานบริษัท ฟาเท็ค เวิรคส จํากัด 
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S0111: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนครรังสิต 
 

แกวตา ศรีเสาวลักษณ 1    ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์  เพชรสถิตย 2  
1 สํานักวจิัย, มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนคร

รังสิต กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จํานวน 137 คน โดยการเปดตารางเลข

สุมของเครซี่และมอรแกน สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ียเลข

คณิต (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) ผูวิจัยใชการทดสอบท่ี (Independent t-

test) ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Anova) และถาพบวามีความแตกตางกัน จะใชการ

ทดสอบรายคูโดยวิธี Scheffe 

ผลการวิจัย พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-33 ป สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี 

ประเภทของบุคลากรเปนขาราชการมาก มีประสบการณการทํางาน 7-9 ป รายไดเฉล่ียตอเดือน 9,001-19,000 บาท 

มากท่ีสุด 

ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนครรังสิต พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร เทศบาลนครรังสิต ในดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณงาน ดานเวลา และดานคาใชจาย อยูในระดับ

มาก ( X  =3.60, S.D. = 0.20) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานคาใชจาย พบวา 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนครรังสิต ดานคาใชจาย มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ ( X = 3.62, S.D. = 0.28) ดานปริมาณงาน  พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เทศบาลนครรังสิตในดานปริมาณงาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนครรังสิตอยูในระดับ

มาก เปนอันดับ 2 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ ( X = 3.46, S.D. = 0.33) ดานรางกาย พบวา ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนครรังสิตในดานคุณภาพของงาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เทศบาลนครรังสิตระดับมาก เปนอันดับ 3 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ ( X  = 3.43, S.D. = 0.34) และดานเวลา พบวา ดาน

เวลาในดานเวลา มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนครรังสิตในระดับมาก เปนอันดับ 4 โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ ( X = 3.42, S.D. = 0.24) ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เทศบาลนครรังสิต พบวา เพศ กับระดับการศึกษา มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เทศบาลนครรังสิต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน อายุ 

สถานภาพสมรส ประเภทบุคลากร ประสบการณในการทํางาน รายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 

 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, การปฏิบัติงาน, บุคลากร เทศบาลนครรังสิต 
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S0115: การศึกษาระบบควบคุมภายในที่ มีต่อผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี 
 
ศิริลกัษณ์  ค ำจนัวงษ์ 1  ศิริพร  แผนด ี2  ธิติรัตน์  วงษ์กำฬสนิธุ์ 3 
1, 2 นกัศกึษำปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
3 อำจำรย์ คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
 
บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำระบบควบคุมภำยในที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำนของโรงงำน
อตุสำหกรรม จงัหวดัสระบรีุ และ 2) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรก ำกบัดแูลระบบควบคมุภำยใน โดยผู้วิจยัแจกแบบสอบถำม
ไปยงัเจ้ำหน้ำที่ควบคมุภำยในของโรงงำนอตุสำหกรรม จงัหวดัสระบรีุ จ ำนวน 250 คน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมลู 
ได้แก่ คำ่ร้อยละ คำ่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหคุณู  
 ผลกำรวิจยัพบวำ่ เจ้ำหน้ำที่ควบคมุภำยในมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัระบบควบคมุภำยในโดยรวมอยูใ่นระดบั
มำกและเจ้ำหน้ำที่ควบคมุภำยในมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก 
 จำกกำรวิเครำะห์ควำมสมัพนัธ์ พบว่ำ ระบบควบคมุภำยใน ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรควบคุม ด้ำนกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง ด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนกำรติดตำมประเมินผลมีควำมสมัพันธ์ต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
โรงงำนอตุสำหกรรม จงัหวดัสระบรีุ  
 โดยสรุป ระบบควบคุมภำยในมีผลต่อผลกำรด ำเนินงำน ดังนัน้ ผู้บริหำรควรตระหนักถึงควำมส ำคัญ 
ของระบบควบคุมภำยในด้ำนสภำพแวดล้อมกำรควบคุม โดยกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงชดัเจนเป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษรให้บคุลำกรในองค์กรมีสว่นร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นร่วมกนัในกำรปฏิบตัิงำน ด้ำนกำรประเมิน
ควำมเสีย่ง โดยจดัให้มีกำรประเมินควำมเสีย่งที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินงำนอยำ่งรัดกมุ รวมถึงด้ำนสำรสนเทศและกำร
สือ่สำร และด้ำนกำรติดตำมประเมินผล ควรมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ  
 
ค าส าคัญ: ระบบควบคมุภำยใน, ผลกำรด ำเนินงำน, เจ้ำหน้ำที่ควบคมุภำยใน 
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S0116: ปัจจัยในการเลือกประกอบอาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล โดยประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงล าดับชัน้ 
 
อลุยัวรรณ  สารค า 1  อนษุรา  นากองศรี 2  และ ธิติรัตน์  วงษ์กาฬสนิธุ์ 3 
1, 2 นกัศกึษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
3 อาจารย์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยการเลือกประกอบวิชาชีพในสายอาชีพบญัชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาล าดับความส าคัญของปัจจัยในการเลือก
ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการเก็บข้อมลูแบบสมัภาษณ์
กลุ่ม (Focus Group) ซึ่งการวิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของแผนภาพก้างปลาและกระบวนการวิเคราะห์เชิง
ล าดบัชัน้ (AHP) เพื่อหาปัจจัยแล้วจึงกลบัมาจัดท าแบบสอบถามโดยประยุกต์ใช้เกณฑ์ การตดัสินใจเชิงล าดบัชัน้ 
(AHP) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใช้ค านวณหาล าดบัความส าคญักลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 5 ท่าน เพื่อหา
การตดัสนิใจเลอืกประกอบวิชาชีพในสายอาชีพบญัชีของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
 ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัที่ท าให้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่เลอืกประกอบวิชาชีพในสายอาชีพบญัชี ล าดบัแรก
คือ ด้านความส าเร็จในชีวิต รองลงมาด้านการยอมรับ ยกยอ่ง เกียรติยศช่ือเสยีง ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ ด้านความ
มั่นคง และด้านกายภาพ ตามล าดับท าให้ทราบปัจจัยและล าดบัความส าคัญของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตที่เลือก
ประกอบวิชาชีพในสายอาชีพบญัชี 
 โดยสรุปว่า ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตให้ความส าคญักบัการเลือกประกอบอาชีพในสายอาชีพบญัชีมากที่สดุ
คือด้านความส าเร็จในชีวิต พิจารณาถึง การประกอบวิชาชีพในสายอาชีพบญัชีที่สงูสดุในวิชาชีพบญัชี คือ เป็นผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตถือว่าประสบความส าเร็จในวิชาชีพ ซึ่งมีรายได้สงูและการงานมัน่คง จึงเป็นปัจจัยส าคญัที่ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลอืกประกอบอาชีพเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
 
ค าส าคัญ: ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต/กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชัน้ (AHP)  
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S0117: ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี ในส านักงานบัญชี
จังหวัดปทุมธานี 
 
นวลอนงค์  ค ำรำพิช 1  อภิญญำ  ไชยผำสขุ 2  ธิติรัตน์  วงษ์กำฬสนิธุ์ 3 
1, 2 นกัศกึษำปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
3 อำจำรย์ คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
 
บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษำปัจจยัที่สง่ผลตอ่ประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนบญัชี
ในส ำนกังำนบญัชีและเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนบญัชีในส ำนกังำนบญัชี จงัหวดัปทมุธำนี โดย
ผู้วิจยัแจกแบบสอบถำมพนกังำนบญัชีในส ำนกังำนบญัชีจงัหวดัปทมุธำนี จ ำนวน 350 รำย สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมลู ได้แก่ คำ่ร้อยละ คำ่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหคุณู 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ พนักงำนบัญชีมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบัญชีใน
ส ำนกังำนบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมำกและมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมำก 
 จำกกำรวิเครำะห์ควำมสมัพนัธ์ พบวำ่ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนบญัชีใน
ส ำนกังำนบญัชี จงัหวดัปทมุธำนี ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรในองค์กร ด้ำนควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ ด้ำนกำรจูงใจ ด้ำน
ควำมรับผิดชอบและด้ำนกำรยอมรับนบัถือ 
 โดยสรุป ปัจจยัในกำรปฏิบตัิงำน ด้ำนควำมรับผิดชอบมีอิทธิพลตอ่ประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนมำกที่สดุ 
เพรำะควำมรับผิดชอบเป็นสว่นหนึง่ที่ท ำให้กำรปฏิบตัิงำนมีประสิทธิภำพ ดงันัน้พนกังำนบญัชีควรให้ควำมส ำคญัต่อ
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่ของตนเองซึง่จะสง่ผลให้กำรท ำงำนมีประสทิธิภำพมำกขึน้ด้วย  
 
ค าส าคัญ: กำรประสทิธิภำพ, กำรปฏิบตัิงำน, พนกังำนบญัชี 
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S0118: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ความผูกพันต่อองค์การ และความตัง้ใจ
ลาออกของพนักงานในองค์กรผู้ให้บริการโลจิสตกิส์ 
 
ชาญชยั  เมธาวิรุฬห์ 1 
1 อาจารย์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาคณุลกัษณะสว่นบคุคลของพนกังานในองค์กรผู้ให้บริการโลจิสตกิส์ 
ศกึษาความตัง้ใจลาออกจากองค์กรของพนกังานในองค์กรผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ และเปรียบเทียบระดบัความผกูพนั
ต่อองค์กร และความตัง้ใจลาออกของพนักงานในองค์กรผู้ ให้บริการ โลจิสติกส์ โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน t-test และ 
One-way ANOVA เป็นการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ประชากรในการศึกษาครัง้นี ้
คือ พนกังานท่ีท างานอยูใ่นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจประเภทผู้ ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ส าหรับกลุม่ตวัอยา่งมีจ านวน 385 
คน  
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลด้านอายขุองพนกังานที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
ผกูพนัตอ่องค์กรแตกตา่งกนั คณุลกัษณะสว่นบคุคลด้าน เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ และรายได้ ที่แตกตา่ง
กนัไม่มีผลต่อความตัง้ใจลาออกจากองค์กรของพนกังาน และความผูกพนัต่อองค์กรมีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจ
ลาออกจากองค์กรในทิศทางตรงกนัข้าม 
 ข้อเสนอแนะ บริษัทควรสนบัสนุนนโยบายทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท เพื่อเพิ่มระดับ
ความผูกพนัต่อองค์กรที่พนกังานมีต่อบริษัท เช่น สวสัดิการ ความมัน่คงในการท างาน และการมอบหมายงานที่มี
ความส าคญัให้แก่พนกังานเพื่อให้พนกังานเกิดความรู้สกึว่าตนเองมีความส าคญัต่อองค์กร ซึ่งสดุท้ายแล้วจะท าให้
พนกังานเกิดความรู้สกึผกูพนัตอ่องค์กรมากขึน้ สง่ผลให้อตัราการลาออกของพนกังานลดน้อยลง 
 
ค าส าคัญ: ความผกูพนัตอ่องค์การ ความตัง้ใจลาออก องค์การผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
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S0119: ปัจจัยส่วนบุคคลที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
กนัทิมา  มัง่ประเสริฐ 1 
1 อาจารย์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัความพงึพอใจและความจงรักภกัดีของลกูค้าที่ใช้บริการโรงแรม
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 2) เพื่อศึกษาความแตกตา่งระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคล และความพึงพอใจของลกูค้าที่ใช้
บริการโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคล และความ
จงรักภกัดีของลกูค้าที่ใช้บริการโรงแรมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยกลุม่ตวัอยา่ง คือ ลกูค้าที่เคยมีประสบการณ์
ใช้บริการของโรงแรมที่ด าเนินธุรกิจอยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวม
รวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม จ านวน 385 ราย จากการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก และใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
อนมุานการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัสว่นบคุคลด้านเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความ 
พึงพอใจของลกูค้าที่ใช้บริการโรงแรมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แตกต่างกนั และปัจจยัสว่นบคุคลด้านเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความจงรักภกัดีของลกูค้าที่ใช้บริการโรงแรมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ที่แตกตา่งกนั 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย คือ ธุรกิจโรงแรมที่ประกอบกิจการอยู่ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาจะต้อง
สร้างความพึงพอใจ และความจงรักภกัดีให้เกิดขึน้แก่ลกูค้าในแต่ละกลุม่อย่างเหมาะสมตามปัจจยัสว่นบุคคลของ
ลกูค้าแตล่ะราย เช่น ปัจจยัสว่นบคุคลด้านรายได้ ที่กลุม่ตวัอยา่งในการศึกษาครัง้นีส้ว่นใหญ่มีรายได้ไมเ่กิน 30,000 
บาทต่อเดือน โรงแรมจะต้องมีการก าหนดราคาและการส่งเสริมการขายให้ลูกค้ากลุ่มดงักล่าวสามารถเข้าถึงการ
บริการได้ 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัสว่นบคุคล ความพงึพอใจ ความจงรักภกัดี ธุรกิจโรงแรมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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S0121: ปัจจัยทรัพยากรขององค์กรที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนภายใต้
กรอบแนวคิดการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
 
จารีนทร์  เอี่ยมสภุาษิต 1  สมยศ  อวเกียรติ 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเร่ืองนี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยด้านทรัพยากรขององค์กรส่งผลต่อการด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนภายใต้กรอบแนวคิดการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  ประชากรเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 
จ านวน 178 โรงงาน ท าการสุ่มตัวอย่างโดยสะดวก ได้กลุ่มตัวอย่างทัง้สิน้ จ านวน 124 โรงงาน โดยท าการแจก
แบบสอบถามพนกังานระดบับริหารและพนกังานระดบัปฏิบตัิการของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน ครบทัง้จ านวน 124 
โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาความสมัพนัธ์โดยใช้การถดถอย
แบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านทรัพยากรองค์กร ด้านคน ด้านวิธีการ ด้านเงิน และด้าน
เคร่ืองจกัร สามารถร่วมกนัพยากรณ์ระดบัความเป็นอตุสาหกรรมสีเขียวของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนได้ร้อยละ 95.2 
(Adjusted R2 =.952) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัที่สง่ผล, โรงไฟฟา้พลงัความร้อน, อตุสาหกรรมสเีขียว 
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S0112: “การบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต ตามแนวคิด POSDCORB” 
 

ธุรกิจ พันธุเมือง 1   ดร.อภิรัตน  กังสดารพร 2 
1 สาขาวิชา ผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (วิทยาลัยนวตักรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต) 
2 อาจารยท่ีปรึกษา 

 
บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนคร

รังสิต กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จํานวน 137 คน โดยการเปดตารางเลข

สุมของเครซี่และมอรแกน สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ียเลข

คณิต (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) ผูวิจัยใชการทดสอบท่ี (Independent  

t-test) ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Anova) และถาพบวามีความแตกตางกัน จะใชการ

ทดสอบรายคูโดยวิธี Scheffe 

ผลการวิจัย พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-33 ป สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี 

ประเภทของบุคลากรเปนขาราชการมาก มีประสบการณการทํางาน7-9 ปรายไดเฉล่ียตอเดือน 9,001-19,000 บาท 

มากท่ีสุด 

ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนครรังสิต พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร เทศบาลนครรังสิต ในดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณงาน ดานเวลา และดานคาใชจาย อยูในระดับ

มาก (X  =3.60, S.D. = 0.20) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานคาใชจาย พบวา 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนครรังสิต ดานคาใชจาย มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ (X = 3.62, S.D. = 0.28) ดานปริมาณงาน  พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เทศบาลนครรังสิตในดานปริมาณงาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนครรังสิตอยูในระดับ

มาก เปนอันดับ 2 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ (X = 3.46, S.D. = 0.33) ดานรางกาย พบวา ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนครรังสิตในดานคุณภาพของงาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เทศบาลนครรังสิตระดับมาก เปนอันดับ 3 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ (X  = 3.43, S.D. = 0.34) และดานเวลา พบวา ดาน

เวลาในดานเวลา มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนครรังสิตในระดับมาก เปนอันดับ 4 โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ (X = 3.42, S.D. = 0.24) ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เทศบาลนครรังสิต พบวา เพศ กับระดับการศึกษา มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เทศบาลนครรังสิต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน อายุ 

สถานภาพสมรส ประเภทบุคลากร ประสบการณในการทํางาน รายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 

 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, การปฏิบัติงาน, บุคลากร เทศบาลนครรังสิต 
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S0123: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับมูลค่าการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบจากไทยไปยังประเทศออสเตรเลีย 
 
นนัทกฤติ  วรกานตศิริ 1  กนัตพร  ช่วงชิด 2  กฤตวิทย์  อจัฉริยะพานิชกลุ 3  และ ธรรญชนก  เพชรานนท์ 4 
1 นกัศกึษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 
2, 3, 4 อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกับมลูค่าการสง่ออกรถยนต์  
อปุกรณ์และสว่นประกอบของไทยไปยงัประเทศออสเตรเลีย โดยใช้ข้อมลูทตุิยภมูิ ซึง่เป็นข้อมลูประเภทอนกุรมเวลา
แบบรายไตรมาส ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่  1 ปี พ.ศ. 2551 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2560 และใช้การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ด้วยแบบจ าลอง Vector Autoregressive (VAR) 
 ผลการศึกษา พบว่า อัตราเงินเฟ้อของประเทศออสเตรเลียมีการตอบสนองต่อมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปยังประเทศออสเตรเลีย  ในทิศทางบวกทัง้หมดตลอดช่วงระยะเวลาช่วงที่  3  
ถึงระยะเวลาช่วงที่ 10 กล่าวคือ เมื่ออตัราเงินเฟ้อของประเทศออสเตรเลียเพิ่มสูงขึน้จะส่งผลกระทบให้มูลค่าการ
สง่ออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปยงัประเทศออสเตรเลียนัน้เพิ่มขึน้  ซึ่งมีผลไปตลอดระยะเวลา
ตัง้แต่ช่วงที่ 3 จนถึงช่วงระยะเวลาที่ 10 รวมถึงผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศออสเตรเลีย โดยจะมีผลในทิศทางด้าน
บวกสงูที่สดุในระยะเวลาที่ 2 และระยะเวลาที่ 8 ดงันัน้ ภาครัฐและผู้ผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ควรให้ความส าคญั
กับปัจจัยทางเศรษฐกิจเหล่านีโ้ดยการก าหนดนโยบายและวางแผนการตลาดเพื่อสนับสนุนการส่งออกรถยนต์  
อปุกรณ์และสว่นประกอบของไทย 
 
ค าส าคัญ: รถยนต์, สง่ออก, ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, VAR  
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S0124: กลวิธีการแปลค าทางวัฒนธรรมประเภทค าต้องห้ามในบทบรรยายของตัวละครจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในซีรีส์วาย: กรณีศึกษาเร่ือง “บังเอิญรัก” 
 
ปวิช  เรียงศิริ 1 
1 อาจารย์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษากลวิธีการแปลค าทางวฒันธรรม ประเภทค าต้องห้ามจากภาษาไทย
เป็นภาษาองักฤษจากค าบรรยายของตวัละคร (Subtitle) ในซีรีส์วายเร่ือง บงัเอิญรัก (Love by Chance) แปลโดย 
นกัแปลที่ใช้นามแฝงว่า JayBL และ 2) เพื่อจ าแนกประเภทของการแปลค าต้องห้ามในภาษาปลายทางออกเป็นกลุม่
ตามกลวิธีการแปลที่นกัแปลใช้ เพื่อให้เห็นแนวทางการแปลค าทางวฒันธรรม โดยขอบเขตการศึกษาในการศึกษา 
ครัง้นี ้คือ กลวิธีการแปลค าทางวฒันธรรมประเภทค าต้องห้ามที่ปรากฏในบทบรรยายภาษาองักฤษของตวัละครใน  
ซีรีส์วาย เร่ือง บงัเอิญรัก ตอนที่ 1-14 ออกอากาศทางช่อง Line TV ทุกประเภท ได้แก่ ค าหยาบคาย (Vulgarisms) 
ถ้อยค าสบประมาท (Insult) ถ้อยค าสบถ (Expletive) ถ้อยค าสาปแช่ง (Cursing) และถ้อยค าหยาบคายประเภทอื่น ๆ 
จ านวนรวมทัง้หมด 351 บทสนทนา การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยใช้ตาราง
เปรียบเทียบคู่แปลในการถอดบทบรรยายของตัวละคร และจ าแนกกลวิธีการแปลค าทางวฒันธรรมประเภทค า
ต้องห้ามที่นักแปล บทบรรยายซีรีส์วายเร่ืองบังเอิญรักใช้ออกเป็นหมวดหมู่ตามที่  สุพรรณี  ป่ินมณี (2557) และ 
Beekman and Callow (1974) ได้เสนอไว้ เพื่อหาความถ่ีในแง่ของความสอดคล้องหรือข้อแตกต่าง ผลการวิจัย 
พบว่า นกัแปลให้ความส าคญักับการประหยดัพืน้ที่ในการสื่อสารผ่านการบรรยายบทพูดใต้ภาพในแต่ละฉาก  โดย
ส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการแปลค าทางวฒันธรรมที่  สพุรรณี  ป่ินมณี (2557) และ Beekman and Callow (1974) ได้
เสนอไว้ ได้แก่ 1) การใช้ค าหรือส านวนที่มีความหมายเทียบเคียงกัน 2) การใช้ข้อความอธิบาย 3) การใช้ค าที่มี
ความหมายกว้างขึน้ 4) การใช้ค าที่มีความหมายแคบลง 5) การใช้ความหมายเชิงภาพพจน์ของค า 6) การใช้ค ายืม
ใหม่ประกอบค าอธิบายแบบสัน้ ๆ และ 7) การแทนท่ีทางวฒันธรรม อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาพบว่าผู้แปลยงัได้ใช้กลวิธี
การแปลแบบผสมผสานอื่น ๆ ในการรับมือกบัค าทางวฒันธรรมประเภทค าต้องห้ามที่ปรากฏในเร่ือง ได้แก่ 1) การใช้
ค าหรือส านวนที่มีความหมายเทียบเคียงกัน  แต่ละหรือเปลี่ยนตัวสะกดบางตัวเป็นสัญลักษณ์อื่น  2) การใช้
ความหมายตรง (Denotative Meanings) แทนความหมายเชิงภาพพจน์ของค า (Figurative Senses) 3) การสร้างค า
ขึน้มาใหม่ (Neologism) และ 4) การละไมแ่ปล โดยกลวิธีการแปลที่พบว่าผู้แปลใช้ถ่ีมากที่สดุคือ กลวิธีการแปลโดย
การใช้ค าหรือส านวนที่มีความหมายเทียบเคียงกนั  
 
ค าส าคัญ: การแปลค าทางวฒันธรรม ค าต้องห้าม การแปลบทบรรยายของตวัละคร 
 

85



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
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S0125: ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการรถไฟฟาของประชากรท่ีอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

บวรวรรณ  นาคศิริ 1   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมยศ อวเกยีรต ิ2   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สานิต  ศิริวิศษิฐกุล 3 
1  นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ 
2  ผูอํานวยการหลักสูตร บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
3  หัวหนาแผนกวจิัย สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการรถไฟฟาของประชากรท่ี

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของประชากรท่ีสําคัญในการตัดสินใจเลือกใช

บริการรถไฟฟาของประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใช

บริการรถไฟฟาท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 660,000 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ตัวอยาง โดยทํา

การสุมตัวอยางแบบตามสะดวกเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  

คารอยละคาคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ f-test 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการรถไฟฟาของประชากรท่ีอาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร วิเคราะหท้ัง ในภาพรวมและรายดานมีผลการวิเคราะหอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา เพศ อายุ สถานะภาพ อาชีพ ระดับรายได และระดับการศึกษา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 

 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ, การบริการ, รถไฟฟา 
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S0126: ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขามาทํางานในอุตสาหกรรมกอสรางของแรงงาน
ตางดาว ในจังหวัดนนทบุรี 
 

สุนันทา ออภูมิ1   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา รูปสุวรรณกุล 2ผูชวยศาสตราจารย ดร.สานิต  ศิริวิศิษฐกุล 3 
1  นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ 
2.  รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
3  หัวหนาแผนกวจิัย สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขามาทํางานในอุตสาหกรรม

กอสรางของแรงงานตางดาว ในจังหวัดนนทบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เขามาทํางานในอุตสาหกรรมกอสรางของแรงงานตางดาว ในจังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแรงงานตางดาวท่ีทํางานกอสรางอยูในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 ตัวอยางทําการ

สุมตัวอยางแบบตามสะดวกเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถามแบบประมาณคา มีคาความเชื่อมั่น .860 สถิติ

ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขามาทํางานในอุตสาหกรรมกอสรางของแรงงาน

ตางดาว ในจังหวัดนนทบุรี วิเคราะหท้ังในภาพรวมและรายดานมีผลการวิเคราะหอยูในระดับปานกลางผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวาเพศ อายุ สัญชาติ และศาสนามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ, อุตสาหกรรมกอสราง, แรงงานตางดาว 
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S0128: การเปรียบเทียบระดับของโรงแรมและคุณภาพการบริการต่อความพงึพอใจและความ
ภักดีของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
Sudarat Kliangsa-Art 1 
1 Management Department, Faculty of Management Science, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสมัพันธ์ทางตรงและทางอ้อมของระดับของโรงแรม  
และคุณภาพการบริการต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมที่พักในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีม้ีจ านวน 548 คน ซึ่งเป็นนกัท่องเที่ยวที่เคยมีประสบการณ์ 
เข้าใช้บริการโรงแรมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สถิติอนมุานวิเคราะห์ ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง ณ ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 
 ผลการศึกษา พบวา่ โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพการ
บริการตอ่ความพึงพอใจ เป็นความสมัพนัธ์เชิงบวกโดยที่ ผู้ใช้บริการโรงแรมระดบั 4-5 ดาว ให้ความส าคญัมากกว่า 
ผู้ ใช้บริการโรงแรมระดับ 1-3 ดาว ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการต่อความจงรักภักดีทางตรงเป็น
ความสมัพนัธ์เชิงบวก โดยที่ผู้ ใช้บริการโรงแรมระดบั 1-3 ดาว มีค่าค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.16 ผู้ ใช้บริการ
โรงแรมระดบั 4-5 ดาว มีคา่มีคา่คา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพลเทา่กบั 0.21 และ ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพการบริการต่อ
ความจงรักภักดีทางอ้อมเป็นความสมัพันธ์เชิงบวกโดยที่  ผู้ ใช้บริการโรงแรมระดับ 1-3 ดาว มีค่าค่าสมัประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท่ากับ 0.828 ผู้ ใช้บริการโรงแรมระดับ 4-5 ดาว มีค่ามีค่าค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.847 ในขณะที่
ความสมัพนัธ์ของความพงึพอใจตอ่ความภกัดีของลกูค้าในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในภาพรวมพบวา่ความพงึพอใจ
มีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อความจงรักภักดีของผู้ ใช้บริการโรงแรมระดบั 4-5 ดาว และ ผู้ ใช้บริการโรงแรมระดบั 1-3 
ดาวไม่มีความแตกต่างกนั หากเปรียบเทียบตวัแปรด้านคณุภาพการบริการและความพึงพอใจทางตรงและทางอ้อม 
พบว่าตวัแปรความสมัพนัธ์ทางอ้อมด้านคุณภาพการบริการที่มีความพึงพอใจเป็นตวัแปรส่งผ่านมีความสมัพันธ์
มากกว่าความสมัพนัธ์ทางตรงตอ่ความจงรักภกัดี ข้อเสนอแนะจากงานวิจยันี ้กลุม่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในทกุ
ระดบัควรให้ความส าคญัตอ่ คณุภาพการบริการเพราะสง่ผลตอ่ระดบัความพึงพอใจซึง่เป็นตวัแปรสง่ผา่นไปยงัความ
จงรักภกัดีของลกูค้าโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมระดบั 4-5 ดาว ซึ่งจากงานวิจยันีพ้บ ความพึงพอใจเป็น
ปัจจยัสง่เสริมความจงรักภกัดีของลกูค้าที่ใช้บริการโรงแรมที่พกัในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
ค าส าคัญ: คณุภาพการบริการ ความพงึพอใจ ความจงรักภกัดี 
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มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0130: ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการออมของเจนวาย 
 
สกุฤตา  เจริญถาวร 1  ศิวรัตน์  กศุล 2  นิศาชล  ลรัีตนากร 3  และ ธรรญชนก  เพชรานนท์ 4 
1, 2, 3, 4 มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ ที่ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย เชียงใหม ่50290 
 
บทคัดย่อ 
 พฤติกรรมของเจนวายมีหลายปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่การออม เพราะการศกึษาช่วยนกัเศรษฐศาสตร์เข้าใจ
ถึงพฤติกรรมของคนเจนวายเพื่อประยกุต์พฤติกรรมเพื่อให้มีการออมที่เพิ่มขึน้ โดยใช้ค าถามแบบส ารวจและใช้การสุม่
กลุม่ตวัอย่างโดยที่ต้องเป็นนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ที่มีช่วงอายุที่อยู่ในช่วงเจนวายจ านวน 
297 คน จากสตูรการสุม่ประชากรของ ยามาเน (Yamane) โดยใช้ logistic regression ในการหาความน่าจะเป็นใน
การออม จากการศกึษาพบวา่ การบนัทกึรายรับรายจ่าย เพื่อนและโปรโมชัน่บนโลกออนไลน์ มีผลกระทบตอ่การออม
ซึ่งหมายความว่าความเป็นไปได้ที่จะออมลดลง ดังนัน้ การออมควรเร่ิมปลูกฝังจากครอบครัว โรงเรียนและ
มหาวิทยาลยั และควรใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการหาข้อมลูการออม และการออมไม่ควรปลกูฝ่ังเฉพาะการ
รับรู้ควรลงมือท าด้วย  
 
ค าส าคัญ: การออม, พฤติกรรมการออม, เจนวาย 
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S0131: ปัจจัยเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยไปฮ่องกง 
 
ณฐัชานนัท์ โพธ์ิวนัส์ 1  กนัตพร ช่วงชิด2  กฤตวิทย์ อจัฉริยะพานิชกลุ 3  ธรรญชนก เพชรานนท์ 4 
1, 2, 3, 4 มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ ที่อยู ่63 หมู ่4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่50290 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัของ
ไทยไปฮ่องกง ปัจจัยเศรษฐกิจ ประกอบด้วย อตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ฮ่องกง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ฮ่องกง อตัราเงินเฟ้อฮ่องกง และราคาน า้มนัดีเซลประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
แบบอนกุรมเวลา (Time Series) รายไตรมาส ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2547 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 
60 ไตรมาส และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองมือทางเศรษฐมิติแบบสมการถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Model) ด้วยวิธีการประมาณคา่สมการแบบวิธีก าลงัสองน้อยที่สดุ(Ordinary Least Squares: OLS) 
 ผลการศึกษา พบว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในฮ่องกง อตัราเงินเฟ้อฮ่องกง และราคาน า้มนัดีเซลประเทศ
ไทย มีความสมัพนัธ์กบัมลูค่าการสง่ออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัของไทยไปฮ่องกง ในขณะที่อตัราแลกเปลี่ยนบาท
ตอ่ดอลลาร์ฮ่องกงไมม่ีความสมัพนัธ์กบัมลูคา่การสง่ออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัของไทยไปฮ่องกง 
 จากการวิจัยในครัง้นี  ้เนื่องจากราคาน า้มันดีเซลในประเทศไทยส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เคร่ืองประดบัของไทยไปฮ่องกง ดงันัน้ภาครัฐควรควบคมุราคาของน า้มนัดีเซลให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัเศรษฐกิจ, อญัมณีและเคร่ืองประดบั, มลูคา่การสง่ออก 
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S0132: การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกของโซลาร์เซลล์ไทยไปประเทศจีน ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา 
 
นิพาดา  ของงาม 1  เก  นนัทะเสน 2  นิโรจน์  สนิณรงค์ 3  และ วราภรณ์  นนัทะเสน 4 
1, 2, 3, 4 มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ ที่อยู ่63 หมู ่4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่รหสัไปรษณีย์ 50290 
 
บทคัดย่อ 
 โซลาร์เซลล์เป็นแหลง่พลงังานที่ส าคญั ท าให้ประเทศไทยมีการสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
เพื่อแทนพลงังานฟอสซิลที่ก าลงัจะหมดไป ประเทศไทยมีการส่งออกโซลาร์เซลล์ไปยังประเทศอื่น โดยมูลค่าการ
สง่ออกประเทศจีน ญ่ีปุ่ นและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึน้ ดงันัน้การศกึษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อคาดการณ์การสง่ออก
โซลาร์เซลล์ในอนาคตจากประเทศไทยไปยงัจีน ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกาและเปรียบเทียบการพยากรณ์ของมูลค่าการ
สง่ออกของแต่ละประเทศ โดยใช้ข้อมลูอนกุรมเวลาข้อมลูรายเดือนตัง้แต่เดือนมกราคม 2555 - มิถนุายน 2562 เป็น
เวลา 90 เดือน โดยใช้ข้อมลูเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบแบบจ าลอง Autoregressive Integrated 
Moving Average (ARIMA) และExponential Smoothing Method ผลการวิจัยพบว่าการคาดการณ์มูลค่าการ
สง่ออกของโซลาร์เซลล์จากประเทศไทยไปยงัจีน ญ่ีปุ่ นและสหรัฐอเมริกาในปี 2564 ซึง่มีแนวโน้มเป็นบวกหรือลบ การ
คาดการณ์ได้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องและแตกตา่งกนั  
 
ค าส าคัญ: การพยากรณ์ มลูคา่การสง่ออก โซลาร์เซลล์ วิธีอนกุรมเวลา ปรับให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียล 
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S0133: การสร้างองค์ความรู้จากความขัดแย้ง ในการก าหนดกลยุทธ์ให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
 
อนรัุกษ์  เอกพยงค์ 1  อนนัต์  ธรรมชาลยั 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 ความขดัแย้งคือหลกัความคิดเบือ้งต้นที่ทุกคนไม่ปรารถนา แต่ในสภาวะที่ต้องถูกบงัคบัให้เลือก สถานการณ์
จริงที่ต้องเผชิญ การเลือกข้างใดข้างหนึ่งของความขดัแย้ง คือ การแก้ปัญหาชั่วคราว ที่ท าให้การท าการใด ๆ ที่
ต้องการบรรลเุป้าหมาย เดินทางต่อไปได้ระยะหนึ่ง ตอ่มาปัญหาความขดัแย้งนัน้ก็จะกลบัมาอีกครัง้ วิธีการท่ีจะขจดั
ความขดัแย้ง และอยูร่อดภายใต้ความขดัแย้งนัน้ คือ ต้องน้อมรับความขดัแย้ง ปรับตวัเข้าหาในทกุ ๆ สถานการณ์ จึง
จะอยูร่อด องค์กรก็เช่นกนั ภายใต้สภาวะที่แปรปรวน ไมค่งที่ หมนุเปลีย่นรวดเร็วตามโลกโลกาภิวตัน์ องค์กรต้องน้อม
รับความขดัแย้ง และปรับน ามาใช้ สร้างกลยุทธ์ นโยบาย ก าหนดทิศทาง ภายใต้นวตักนรรม จนกลายเป็นวิถีของ
องค์กร เพื่อที่จะอยูร่อด และถึงเป้าหมายด้วยความยัง่ยืน ในกระแสการเปลีย่นแปลงสูโ่ลกยคุ 4.0 และสภาวะใด ๆ ที่
จะเกิดขึน้ในอนาคตตอ่ไป 
 บทความวิชาการเร่ือง “การสร้างองค์ความรู้จากความขดัแย้ง ในการก าหนดกลยทุธ์ให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย” 
มี วตัถปุระสงค์ที่จะหาแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวตักรรม จากประเด็นความขดัแย้ง โดยท าการทบทวน 
วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบั การสร้างและจดัการกบัองค์ความรู้ภายในองค์กร, การน้อมรับและปรับตวัให้อยู่
รอดในสภาวะไมเ่สถียรภาพ, การจดัการกบัความคิดที่ปราศจากกบัดกัประสบการณ์ จนสรุปออกมาเป็นแนวคิดใหม่ 
เร่ือง การสงัเคราะห์ความรู้แบบหลายชัน้ (Multi Synthesis Triangle) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ น้อมรับกับ
ความขดัแย้งที่บริษัทต้องเผชิญ เพือ่ความอยูร่อด บรรลเุปา้หมาย และประสบความส าเร็จ ในปัจจบุนัและอนาคต 
 
ค าส าคัญ: ความขดัแย้ง การจดัการกบัองค์ความรู้ กบัดกัประสบการณ์ 
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S0134: การศึกษาส านักงานบัญชีคุณภาพต่อคุณภาพการให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 
 
เบญจมาศ  บีกขนุทด 1  ธิติมา  แซม้่า 2  และ อาจารย์ภารดี  นกึชอบ 3 
1, 2 นกัศกึษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
3 อาจารย์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของจ านวนลกูค้าของส านกังานบญัชีตอ่คณุภาพ
การให้บริการ 2) เพื่อศกึษาการเป็นส านกังานบญัชีคณุภาพท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพการให้บริการ โดยกลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ 
ผู้บริหาร, ผู้ จัดการ, กรรมการบริษัท จ านวน 68 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหคุณู 
 ผลการวิจยั พบวา่ การศกึษาส านกังานบญัชีคณุภาพตอ่คณุภาพการให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ที่มีจ านวนลกูค้าแตกตา่งกนั แต่คณุภาพการให้บริการของส านกังานบญัชีนัน้ โดยรวมไม่มีความแตกต่าง
กนั โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีคา่เฉลีย่มากที่สดุคือด้านการดแูลการให้บริการ รองลงมาคือ ด้านความเช่ือถือ
ของการให้บริการ และด้านการตอบสนองตอ่การให้บริการตามล าดบั  
 จากการวิเคราะห์หลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของการเป็นส านกังานบญัชีคุณภาพ พบว่า ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหาร ข้อก าหนดทางด้านจรรยาบรรณ กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัลกูค้า การปฏิบตัิงาน การจดัการทรัพยากร
และการติดตามตรวจสอบของส านักงานบัญชี มีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อคุณภาพการให้บริการ 
การศึกษาส านกังานบญัชีคณุภาพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ค่าสมัประสิทธ์ิของพยากรณ์ AdjR2 เท่ากบั 
0.397  
 
ค าส าคัญ: ส านกังานบญัชี, ส านกังานบญัชีคณุภาพ, คณุภาพการบริการ 
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S0135: การวิเคราะห์ความเส่ียงในการจัดซือ้วัตถุดิบเนือ้เงินจากประเทศเกาหลีใต้ที่ มีผลต่อ
การผลิตเคร่ืองประดับ กรณีศึกษา บริษัท ABC 
 
ธมลวรรณ  เฟ่ืองพานิชเจริญ 1  กลุบณัฑิต  แสงดี 2 
1 นกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงในการจัดซือ้วตัถดุิบ และเสนอแนวทางการบริหารความ
เสีย่งในการจดัซือ้วตัถดุิบที่สง่ผลตอ่การผลติของบริษัท ABC (นามสมมตุิ) ซึง่เก็บรวมรวมข้อมลูโดยท าการสมัภาษณ์
ผู้ เก่ียวข้องเพื่อศกึษากระบวนการท างานเพื่อน ามาก าหนดปัจจยัในการประเมินคา่ความเสีย่ง จากนัน้จึงวิเคราะห์หา
สาเหตคุวามเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะได้รับจากความเสี่ยง (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) ผลการวิจยั 
พบวา่ปัจจยัที่มีล าดบัคา่ความส าคญัของความเสีย่ง (Risk Priority Number: RPN) สงูเป็นอนัดบัท่ี 1) คือ ความเสีย่ง
จากวตัถดุิบที่ได้รับไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามมาตรฐาน ช ารุดเสียหาย โดยมีค่า RPN เท่ากบั 576 เสนอแนวทาง คือ 
สร้างมาตรการให้ปฏิบตัิงานตามระเบียบวิธีการด าเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบและวิธีการผลิตวตัถุดิบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพื่อให้ระดบัคณุภาพของวตัถดุิบที่ใช้คงที่เสมอ จดัอบรมให้ความรู้กบัผู้ปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 2 อันดับที่ 2) คือ ความเสี่ยงในการเกิดการสื่อสาร
ผิดพลาด โดยมีค่า RPN เท่ากับ 512 เสนอแนวทางคือ จัดอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารหรือทกัษะทางการสื่อสารให้กับพนกังานที่เก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ จดัให้มีการประชุมหรืออภิปราย
ร่วมกนัภายในสว่นงานที่เก่ียวข้องเพื่อปรับปรุงแผนการด าเนินงานร่วมกนัในทกุ ๆ 3 เดือน และให้มีมาตรการในการ
ติดตามผลในการปฏิบตัิงานตามระเบียบ หรือค าสัง่อยู่เสมอ และอนัดบัที่ 3) คือ ความเสี่ยงจากวตัถุดิบที่ส่งมามี
รายละเอียดไม่ถกูต้อง ค่า RPN เท่ากบั 504 เสนอแนวทางคือ เพิ่มประสิทธิภาพในขัน้ตอนการตรวจสอบสนิค้าก่อน
การสง่มอบ และจดัอบรมให้ความรู้กบัผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ อยา่งน้อยปีละ 1 
ครัง้  
 
ค าส าคัญ: การผลติเคร่ืองประดบัเงิน, การวิเคราะห์ความเสีย่ง, การจดัซือ้ 
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S0136: การวิเคราะห์ความเส่ียงในการส่งออกแผ่นกระดาษลูกฟูกไปยังตลาดประเทศลาว 
กรณีศึกษา บริษัท พีกล่องกระดาษ จ ากัด 
 
ดาริกา  ช่างเก็บ 1  ณฐัพงศ์  ชโูชติถาวร 2 
1 นกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความเสี่ยงและเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในการสง่ออกแผ่นกระดาษลกูฟูกไปยงัตลาดประเทศลาว กรณีศึกษา บริษัท พีกลอ่งกระดาษ จ ากดั โดย
ปัจจุบนัทางบริษัทพบปัญหาในการสง่ออก ได้ท าการสมัภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อศึกษาการท างานการสง่ออก น ามา
ก าหนดปัจจยัการประเมนิความเสีย่ง ได้ทัง้หมด 18 ปัจจยั และจดัท าแบบประเมินความเสีย่ง จากนัน้ท าการจดัล าดบั
โดยตารางจดัล าดบัความเสีย่ง (Risk Matrix) 
 ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัที่มีคา่ความเสีย่งโดยรวมอยู่ในระดบัสงู คือ พนกังานจดัท าเอกสารผิดพลาด โดยมี
ค่าความเสี่ยงโดยรวม เท่ากบั 16.37 รองลงมาปัจจยัที่มีค่าความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง คือ เคร่ืองจกัร
หยดุท างาน (14.44) รถไมเ่พียงพอต่อการขนสง่ (12.35) ผลติสินค้าไมท่นัก าหนดการ (11.15) และการจราจรติดขดั 
(11.06) ตามล าดบั  
 จากนัน้จึงใช้แผนผงัก้างปลาหาสาเหตขุองปัจจยัที่มีค่าความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดบัสงู ผู้วิจยัน ากลยทุธ์
การจดัการความเสี่ยง 4 กลยทุธ์ เสนอแนวทางในการบริหารการลดหรือการควบคมุความเสี่ยง โดยการจดัอบรมให้
ความรู้กบัพนกังานที่เก่ียวข้อง เพื่อพฒันาความสามารถและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
และจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานให้กบัพนกังาน เพื่อให้พนกังานปฏิบตัิงานตามคู่มือการปฏิบตัิงาน เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึน้  
 
ค าส าคัญ: แผน่กระดาษลกูฟกู, การบริหารความเสีย่ง, กระบวนการสง่ออก 
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S0137: การวิเคราะห์ความเส่ียงในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังทางเรือไปยังประเทศ
จีน กรณีศึกษา บริษัท เอซีซี จ ากัด 
 
ณฐักานต์  เดชสรุะ 1  รัฐยา  พรหมหิตาทร 2 
1 นกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

 
บทคัดย่อ 
 วิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาขัน้ตอนการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงัทางเรือไปยังประเทศจีน  
2) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงัไปยงัประเทศจีน และ 3) เพื่อเป็นแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการส่งออกผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัทางเรือไปยังประเทศจีน  ผู้ วิจัยได้ท าการ
รวบรวมข้อมลูจากแนวคิดทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรม สมัภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในการส่งออกมนัส าปะหลงั จากนัน้ท า
การสรุปความเสี่ยงต่าง ๆ โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ท าการประเมินดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
และวตัถปุระสงค์ จากนัน้จึงจดัท าแบบสอบถามให้พนกังานประเมินความเสี่ยง จ านวน 8 คน การวิจยัครัง้นีผู้้ศึกษา
ได้ประยกุต์ใช้การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) เพื่อจดัล าดบั
ความเสี่ยง ใช้ก้างแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) หาสาเหตุของปัญหา และการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) เพื่อน าไปเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงและสามารถลดปัญหาที่เกิดขึน้ในกระบวนการส่งออก
ผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงั 
 ผลการวิจยั พบวา่ ในการสง่ออกผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงัมีทัง้หมด 7 ขัน้ตอน 1) ผู้สง่ออกกบัทางผู้ซือ้ตกลง
การซือ้ขาย 2) ด าเนินเอกสารการส่งออก 3) ฝ่ายตรวจสอบสินค้าน าใบค าร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า 
(มส.13) ยื่นให้กบัฝ่ายตรวจสอบ 4) ฝ่ายตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบ 5) ท าการล าเลยีงผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงัขึน้
เรือใหญ่ 6) ตวัแทนออกของน าเอกสารตรวจสอบไปที่สภาหอการค้าเพื่อเปลี่ยนเป็น ใบรับรองมาตรฐานสินค้า (มส. 
24) และ 7) แผนกสง่ออกรวบรวมเอกสารทัง้หมดน าไปให้ทางกรมศลุกากรถือเป็นสิน้สดุกระบวนการสง่ออกผลติภณัฑ์
มนัส าปะหลงั จากการศึกษาสามารถสรุปความเสี่ยงได้ 6 ด้าน ดงันี ้ความเสี่ยงภายในองค์กร 1) ด้านบคุลากร 2) 
ด้านตวัผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั ความเสี่ยงภายนอกองค์กร 1) ด้านขนสง่และการล าเลียง 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้าน
ภยัธรรมชาติ 4) ด้านกฎหมาย จากการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ พบว่า ความเสี่ยงที่มีล าดบัมากที่สดุ 
คือ ด้านบุคลากร ในส่วนของรายละเอียดใบค าร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า (มส. 13) ผิดพลาดในการ
กรอกข้อมูลของน า้หนักสินค้า ที่มีค่าความเสี่ยง ( RPN ) เท่ากับ 106 รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ในส่วนของ
รายละเอียดใบขนสนิค้าขาออกไมถ่กูต้อง ในการกรอกอตัราคา่เงินตา่งประเทศและน า้หนกัสนิค้า ที่มีคา่ RPN เทา่กบั 
103 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงได้น าเสนอแนวทางการบริหารความเสีย่ง คือ 1) จดัท าแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ของ
ใบค าร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานครัง้ สินค้า (มส. 13) และใบขนสินค้าขาออก 2) จัดอบรมให้ความรู้กับ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ 1-2 ครัง้ และ 3) สร้างมาตรการให้
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ปฏิบตัิงานตามระเบียบวิธีการด าเนินงาน ตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดก่อน
จะน าเอกสารไปยื่นให้ทางกรมศลุกากร เพื่อท าการสง่ออก ท าให้สามารถลดหรือควบคมุความเสีย่งได้ 
 
ค าส าคัญ: การสง่ออกผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงั, ความเสีย่ง, ประเทศจีน 
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S0138: การประเมินปัจจัยเส่ียงในการด าเนินธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
 
กษมล  วานิชสจิุต 1  รัฐยา  พรหมหิตาทร 2 
1 นกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

 
บทคัดย่อ 
 วิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัเสี่ยงที่เกิดขึน้ในการด าเนินธุรกิจผู้ รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของปัจจยัสว่นบคุคลของข้อมลูต่อปัจจยัเสีย่งในการด าเนินธุรกิจผู้ รับจดัการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากแนวคิด ทฤษฎี และ ทบทวนวรรณกรรม และการ
สัมภาษณ์ผู้ ที่เก่ียวข้องในธุรกิจผู้ รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  จากนัน้สรุปปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยให้
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประเมินดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวตัถุประสงค์  น าแบบสอบถามให้
ผู้ เก่ียวข้องในธุรกิจผู้ รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ท าการประเมินปัจจัยเสี่ยง จ านวน 59 บริษัท และใช้ 
ตารางจดัล าดบัความเสีย่ง (Risk Matrix) เพื่อจดัล าดบัปัจจยัเสีย่ง 
 ผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยเสี่ยงทัง้หมด 11 ปัจจัย โดยแบ่งเป็นปัจจัยภายในองค์กร 4 ปัจจัย ได้แก่ ด้าน
บคุลากร ด้านกระบวนการท างาน ด้านการเงิน ด้านเอกสาร และปัจจยัภายนอกองค์กร 7 ปัจจัย ได้แก่ ด้านผู้ ให้บริการ
ขนส่ง (สายเรือ, สายการบิน) ด้านตวัแทนต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านลกูค้า ด้านกฎหมาย ด้านภยัธรรมชาติ 
และด้านคูแ่ข่ง เมื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องในธุรกิจผู้ รับจดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ ประเมินปัจจยัเสี่ยง พบวา่ ปัจจยั
เสีย่งภายในองค์กรท่ีมีล าดบัความเสี่ยงระดบัสงูที่สดุ คือ ปัจจยัด้านบคุลากร ค่าความเสีย่งโดยรวมอยูท่ี่ 18.06 และ
ปัจจยัภายนอกองค์กรที่มีล าดบัความเสี่ยงระดบัสงูที่สดุ คือ ปัจจยัด้านผู้ ให้บริการขนส่ง (สายเรือ, สายการบิน) ค่า
ความเสีย่งโดยรวมอยูท่ี่ 16.34 
 
ค าส าคัญ: การประเมินปัจจยัเสีย่ง, การด าเนินธุรกิจ, ผู้ รับจดัการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ 
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S0139: สังคมสูงอายุในกรณีของประเทศไทย: ผลการศึกษาของนักวิชาการไทย 
 
กมัลาศ เยาวะนิจ 1 
1 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 13180 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนีเ้ป็นบทความวิชาการ ผู้ เขียนมีจุดมุ่งหมายที่จะส ารวจบทความวิจยัหรือบทความทางวิชาการ
เก่ียวกบัสงัคมสงูอายใุนกรณีของประเทศไทย โดยสืบค้นจากแหลง่ส าคญัของบทความทางวิชาการของไทย จากนัน้
เรียบเรียงประเด็นที่มีการศึกษาหรือแสดงทศันะไว้ และน าเสนอใจความส าคญัของผลงานเหล่านัน้ว่าได้สะท้อนให้
เห็นความคิดเก่ียวกับ active aging ในผลงานของนกัวิชาการชาวไทยอย่างไร ประเด็นใดเก่ียวกับสงัคมสงูอายุที่
นกัวิชาการไทยให้ความสนใจศึกษา มาตรการที่นกัวิชาการไทยเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นสงัคมสงูอายุคือ
อะไร และการน าเสนอในเร่ืองสดุท้ายคือความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ผู้ เขียนมีต่อการศกึษาเก่ียวกบัสงัคมสงูอายุ
ของไทย ว่าการศึกษาเร่ืองสงัคมสงูอายใุนประเทศไทยจ านวนมากมีความคิดพืน้ฐานมองว่าผู้สงูอายุที่มีมากขึน้นัน้
เป็นวยัพึง่พิง หรือเป็นภาระของคนวยัท างาน ซึง่ผู้ เขียนเห็นวา่การใช้ความคิดพืน้ฐานเช่นนีจ้ะท าให้มองข้ามโอกาสใน
การใช้ศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวัผู้สงูอายเุพื่อประโยชน์ทัง้ตอ่ตวัผู้สงูอายเุอง และตอ่สงัคมโดยรวมไปได้ จึงควรสง่เสริมให้
ใช้กรอบแนวคิดเร่ือง active aging ให้มากยิ่งขึน้ในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: สงัคมสงูอาย ุสงัคมไทย 
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S0141: การศึกษาปัจจัยเส่ียงในห่วงโซ่อุปทานทุเรียนของจังหวัดชุมพรเพื่อการส่งออกไป
ประเทศจีน 
 
ธญัสนิี  แดงมณี 1  รัฐยา  พรหมหิตาทร 2 
1 นกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาหว่งโซอ่ปุทานทเุรียนเพื่อการสง่ออก 2) เพื่อศกึษาปัจจยัเสีย่งในหว่งโซ่
อปุทานทเุรียนเพื่อการสง่ออกไปประเทศจีน และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการบริหารความเสีย่งในห่วงโซอ่ปุทานทเุรียน
เพื่อการส่งออกไปประเทศจีน ผู้ วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรม สมัภาษณ์ผู้ที่
เก่ียวข้องตัง้แต่ต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ จากนัน้ท าการสรุปปัจจยัเสี่ยงต่าง ๆ โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
ท าการประเมินดชันีความสอดคล้องของนวตักรรมและแบบทดสอบกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) จากนัน้ท า
การเก็บแบบสอบถาม จ านวน 23 คน จากการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง การวิจยัครัง้นีผู้้ศกึษาได้ประยกุต์ 
ใช้การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) เพื่อจดัล าดบัความเสีย่ง 
ใช้แผนผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram) หาสาเหตขุองปัญหาและการบริหารความเสีย่ง (Risk Management) เพื่อ
น าไปเป็นแนวทางการบริหารความเสีย่งและสามารถลดปัญหาที่เกิดขึน้ในกระบวนการสง่ออกทเุรียนไปยงัประเทศจีน 
 จากการวิเคราะห์ปัจจยัเสีย่งในห่วงโซ่อปุทานทเุรียนของจงัหวดัชุมพรเพื่อการสง่ออกไปยงัประเทศจีน โดย
ศึกษาห่วงโซ่อุปทานการส่งออกทุเรียน พบว่า ต้นน า้ คือ เกษตรกร และผู้ ขายปัจจัยการผลิต กลางน า้ คือ พ่อค้า 
คนกลาง ล้ง และผู้สง่ออก ปลายน า้ คือ ห้างสรรพสินค้าในประเทศจีน และลกูค้าคนจีน โดยแบ่งประเภทปัจจยัเสี่ยง
ตามหลกัการ SCOR Model 5 ด้าน คือ การวางแผน การจดัหา การผลิต การขนสง่ และการรับคืน ได้ทราบถึงปัจจยั
เสี่ยงในห่วงโซ่อปุทานการสง่ออกทเุรียนไปยงัประเทศจีนที่เกิดขึน้กบั เกษตรกรผู้ปลกูทเุรียน (ต้นน า้) 13 ปัจจัย จึง
เลือกปัจจยัเสี่ยงที่มีค่า RPN สงูสดุเท่ากบั 464.31 คือ ศตัรูพืชและโรคพืชต่าง ๆ มาเสนอแนวทางบริหารความเสี่ยง 
คือ ศึกษาการใช้ยาก าจดัศตัรูพืชให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ล้ง (กลางน า้) 10 ปัจจยั เลือกปัจจยัเสี่ยงที่มีค่า RPN 
สงูสดุเทา่กบั 382.10 คือ คณุภาพผลผลติ มาเสนอแนวทางบริหารความเสีย่ง คือ ก าหนดมาตรการในการรับซือ้อยา่ง
เคร่งคดั และผู้สง่ออก (ปลายน า้) 12 ปัจจยั เลือกปัจจยัเสี่ยงที่มีค่า RPN สงูสดุเท่ากบั 247.68 คือ การจดัสง่มีความ
ลา่ช้า มาเสนอแนวทางบริหารความเสีย่ง คือ ขดัเลอืกคนที่มีความช านาญในเส้นทางนัน้ ๆ 5  
 
ค าส าคัญ: หว่งโซอ่ปุทาน, การสง่ออก, ปัจจยัเสีย่ง 
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S0142: ปัจจัยเส่ียงที่ มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท 
วาย ซี เอช ไทยแลนด์ จ ากัด 
 
สชุาติ  หลาวเพ็ชร์ 1  สภุาวดี  สายสนิท 2 
1 นกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างานภายใน
คลงัสนิค้า และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึน้ภายในคลงัสินค้า ผู้วิจยัได้ท าการรวบรวมข้อมลู
จากแนวคิดทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรม สมัภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบตัิงานภายในคลงัสินค้าของพนกังาน จากนัน้
ท าการสรุปความเสี่ยงต่าง ๆ โดยให้หวัหน้างาน จ านวน 3 คน ได้แก่ 1) คณุกรกานต์  จนัทร์ขาว 2) คณุริญญารัตน์  
ธนวิทย์ณัฐกุล และ 3) คุณชานุพงษ์ จ าเริญนุสิต ท าการประเมินดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
วตัถุประสงค์ จากนัน้จึงจดัท าแบบสอบถามให้พนกังาน จ านวน 24 คน และประยุกต์ใช้หลกัการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน COSO เพื่อจดัล าดบัความเสีย่ง จากนัน้วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตดุ้วยแผนผงัก้างปลา (Fish Bone 
Diagram) เพื่อเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงและสามารถจดัการกบัปัจจยัเสี่ยงที่เกิดขึน้ในกระบวนท างานของ
พนกังานคลงัสนิค้าได้อยา่งเหมาะสม 
 ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัเสีย่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบตัิงานของพนกังานภายในคลงัสินค้าบริษัท วาย ซี เอช 
ไทยแลนด์ จ ากดั มีทัง้หมด 12 ปัจจยั ปัจจยัเสีย่งที่สงูมากมีอยู่ 3 คือ สภาพพืน้ภายในคลงัสินค้า อายกุารใช้งานของ
เคร่ืองจกัร/อปุกรณ์ในคลงัสนิค้า แสงสวา่งไมเ่พียงพอตอ่การปฏิบตัิงานในคลงัสนิค้า ในขณะที่ปัจจยัเสีย่งสงูนัน้ จะมี 
3 ปัจจยัเสี่ยงได้แก่ พนกังานมีอาการหลบัในขณะปฏิบตัิงาน ฝุ่ นที่เกิดขึน้ภายในคลงัสินค้า สภาพอากาศที่ถ่ายเทไม่
สะดวกในคลังสินค้า ขณะที่ความเสี่ยงระดับปานกลาง มะอยู่ 5 ปัจจัยได้ คุณภาพของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ใน
คลงัสนิค้า พนกังานสือ่สารกนัไมเ่ข้าใจขณะปฏิบตัิงาน พนกังานไม่ปฏิบตัิตามคูม่ือการท างาน จ านวนรถฟอล์คลฟิท์
ที่มีอยูใ่นคลงัสินค้า มีสตัว์พาหะเข้ามาในคลงัสนิค้า เช่น สนุขั, ตุ๊กแก, นก และมีอยู่ 2 ปัจจยัที่อยูใ่นระดบัความเสีย่ง
ระดับกลาง คือ ต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า สภาพอากาศที่ถ่ายเทไม่สะดวกใน
คลงัสินค้า แนวทางในการบริหารปัจจยัความเสี่ยงนัน้ผู้ศกึษาจึงได้น าเสนอการจดัการกบัความเสีย่งที่เกิดขึน้ภายใน
คลงัสินค้า รวมไปถึงการควบคมุไม่ให้ปัจจยัเสี่ยงที่เกิดขึน้เกิดเกณฑ์หรือระดบัที่องค์กรสามารถยอมรับได้  มีการจัด
อบรมให้กับพนักงานในคลงัสินค้าเพื่อให้ตื่นตัวกับความเสี่ยงที่อยู่ภายในคลงัสินค้า  เพื่อป้องกันการเกิดอุบตัิกับ
บคุลากรในองค์กร และ สนิค้าที่จดัเก็บภายในคลงัสนิค้า  
 
ค าส าคัญ: คลงัสนิค้า, การบริหารความเสีย่งตามมาตรฐาน COSO 
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S0143: การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารในประเทศไทย 
 
ภทัรา  เทพไทย 1  อนนัต์  ธรรมชาลยั 2  พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์ 3 
1 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 ผู้อ านวยการหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารในประเทศ
ไทยในปัจจบุนั และ 2) ศกึษาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคาร
ในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ธนาคารในประเทศไทย ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 
ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และธนาคารเฉพาะกิจ รวมทัง้สิน้ 21 ธนาคาร รวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์เนือ้หาจาก
งานวิจยัที่เก่ียวข้อง บทความทางวิชาการ เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ (เว็บไซต์) เอกสารธนาคาร รายงานประจ าปี และบท
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมของธนาคารในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค
พรรณนาและสถิติพรรณนาในการรายงานข้อมลูเชิงคณุภาพ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารในประเทศไทยในปัจจุบนั
แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกฎหมาย ความ
รับผิดชอบต่อสงัคมด้านจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านสงัคม ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านการกุศล และ
ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านสิ่งแวดล้อม โดยธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศมีการด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสงัคมด้านสงัคมมากที่สดุ รองลงมาคือ ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อ
สงัคมด้านจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านการกุศล ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านสิ่งแวดล้อม และความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมด้านกฎหมาย ตามล าดบั สว่นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายยอ่ยมีการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมด้านเศรษฐกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านจริยธรรมมากที่สดุ รองลงมาคือ ความรับผิดชอบต่อสงัคม
ด้านสงัคมและความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านกฎหมาย ตามล าดบั และ
ธนาคารเฉพาะกิจมีการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านสงัคมมากที่สดุ  รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมด้านจริยธรรม ความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านสิง่แวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านเศรษฐกิจและความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมด้านการกุศล  และความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านกฎหมาย ตามล าดบั และ 2) ปัญหาและวิธีการ
แก้ไขปัญหาการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารในประเทศไทย พบว่า ธนาคารในประเทศไทย
ประสบปัญหาการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านงบประมาณ คือ งบประมาณมี
จ ากดัหรือได้รับการจดัสรรเพียงเล็กน้อย ปัญหาด้านช่องทางการสือ่สารกิจกรรม คือ ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
ความรับผิดชอบต่อสงัคมที่แท้จริงและพนกังานได้รับข้อมูลข่าวสารในการจดักิจกรรมไม่ทัว่ถึง  ปัญหาด้านบคุลากร 
คือ จ านวนผู้ ร่วมกิจกรรมไม่เพียงพอและพนกังานไมเ่ห็นความส าคญั และปัญหาด้านรูปแบบกิจกรรม คือ เน้นเฉพาะ
การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมหลงักระบวนการธุรกิจและเป็นกิจกรรมที่ไม่ต่อเนื่อง  ไม่เกิดประโยชน์
อย่างยัง่ยืน วิธีการแก้ไขปัญหาการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารในประเทศไทยทัง้  4 ด้าน 
ได้แก่ ปัญหาด้านงบประมาณ แก้ไขโดยการขอความร่วมมือหรือการสนบัสนุนจากหน่วยงานอื่นหรือปรับเปลี่ยน
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รูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกบังบประมาณที่ได้รับจดัสรร ปัญหาด้านช่องทางการสื่อสารกิจกรรม แก้ไขโดยการให้
ความรู้เก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมแก่พนกังานทกุระดบั และมีการสื่อสารการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมให้พนกังานทราบอย่างชดัเจน ปัญหาด้านบุคลากร แก้ไขโดยก าหนดให้พนกังานทกุคนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อให้พนกังานทกุคนปฏิบตัิตาม
และก าหนดให้การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองค์การ  และปัญหาด้าน
รูปแบบกิจกรรม แก้ไขโดยศึกษาความส าคญัของการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมระหว่างกระบวนการ
ธุรกิจ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมให้เป็นกิจกรรมที่มีการด าเนินการอย่าง
ตอ่เนื่องและเกิดประโยชน์อยา่งยัง่ยืน  
 
ค าส าคัญ: การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม  ธนาคารในประเทศไทย 
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S0144: แนวทางการแกปญหาบัตรกดเงินสดท่ีไมผานการยืนยันการสมัครของธนาคารออมสิน 
 

สุรพศ พรปกเกลา 1   ลลิตา หงษรัตนวงศ 2 
1, 2  บัณฑิตวิทยาลัย กลุมวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
บทคัดยอ  

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือหาสาเหตุของปญหาการอนุมัติบัตรกดเงินสดท่ีผานการพิจารณาตาม

เกณฑ แตไมผานการยืนยันการสมัครจากลูกคาและสถานะการทํางาน (ชองทางสาขา) โดยรวบรวมขอมูลจากรายงาน

ประจําวัน ตั้งแตเดือน ม.ค. 2561- พ.ค. 2562 เปนกรณีท่ีไมสามารถติดตอลูกคาได จํานวน 2,802 ใบ คิดเปนสัดสวน 

64.27% และกรณีท่ีไมสามารถติดตอหนวยงานของลูกคาได มีจํานวน 1,558 ใบ คิดเปนสวนสวนได 35.73.% ประกอบ

กับวิธีการเก็บขอมูลแบบสัมภาษณ และแบบสอบถามจากพนักงานท่ีมีสวนเกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหทาง

เรขาคณิต 

ผลการศึกษาพบวา 

ปญหาสวนแรกเปนสาเหตุสําคัญท่ีไมสามารถติดตอลูกคาได สาเหตุเกิดจากลูกคาและเกิดจากความ

บกพรองของพนักงาน รวมถึงกระบวนการดําเนินงานท่ีไมเหมาะสมเพียงพอ ในขณะท่ีปญหาสําคัญสวนท่ีสอง เกิด

จากการไมสามารถติดตอหนวยงานของลูกคาเพ่ือยืนยันสถานะการทํางานได ซึ่งมีสาเหตุสําคัญจากหนวยงานไมมี

เวลารับสาย และมีปจจัยจากหนวยงานของลูกคาตองการรักษาความปลอดภัยดานขอมูลพนักงานภายในองคกรมาก

ขึ้น รวมถึงสาเหตุจากกระบวนการดําเนินงานของเจาหนาท่ีวิเคราะหขอมูลเองน้ัน ยังขาดความเหมาะสมในการ

ดําเนินงานและขาดอุปกรณสนับสนุนท่ีเพียงพอ โดยการแกปญหาไดเสนอแนวทางแกไขดวยการพัฒนาระบบงานท่ี

สามารถยืนยันสถานะการสมัครไดจากแอปพิเคชั่น GSB MYMO เพ่ือเปนประโยชนตอธนาคารและเพ่ิมความสะดวก

ตอลูกคาเพ่ือแกปญหาในสวนแรก สวนปญหาดานการยืนยันสถานะการทํางานในสวนท่ีสอง จะปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงานตั้งแตการรับใบสมัครใหมีการตรวจสอบขอมูลเพ่ิมขึ้น รวมถึงการเพ่ิมขอมูลสนับสนุนในการยืนยัน

สถานะการทํางานใหครอบคลุม เขาถึงขอมูลองคกรของหนวยงานลูกคาได 

 

คําสําคัญ: แนวทางการแกปญหาบัตรเงินสด 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
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S0145: การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในด้านการก าหนดนโยบาย 
 
ภาคิน  เจริญนนทสทิธ์ิ 1  บญุชนะ  ยี่สารพฒัน์ 2  ศิวพร  เสาวคนธ์ 3  อานิตยา  มาบวั 4 
1 ทนายความและเลขานกุารนายกองค์การบริหารสว่นต าบลบางบวัทอง จงัหวดนนทบรีุ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
3 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
4 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนีเ้ป็นบทความวิชาการที่มุ่งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สงูอายุในด้านการก าหนดนโยบาย 
เนื่องจากพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ พ.ศ. 2546 มีเหตุผลหลักในการคุ้ มครอง ส่งเสริม และให้สิทธิประโยชน์ของ
ผู้สงูอายุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการก าหนดนโยบายจึงมีความส าคัญ ทัง้นี ้
เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดในระดบัต่าง ๆ มีความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของผู้สงูอายุได้อย่างแท้จริง 
อยา่งไรก็ตาม ภายใต้บทบญัญัติของพระราชบญัญตัิผู้สงูอายแุหง่ชาติฉบบัดงักลา่วพบวา่ ผู้สงูอายยุงัขาดการมีสว่น
ร่วมในขัน้ตอนต่าง ๆ ของการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผู้ สูงอายุนัน้ ดงันัน้ เพื่อให้นโยบายมีความเหมาะสมและ
ตอบสนองความต้องการของผู้สงูอายุ จึงควรจดัให้ผู้สงูอายุมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย โดยก าหนดให้มีสว่น
ร่วมในการก าหนดนโยบายตามตามพระราชบญัญตัิผู้สงูอายุ พ.ศ. 2546 
 
ค าส าคัญ: การสง่เสริม, การมีสว่นร่วมของผู้สงูอาย,ุ ด้านการก าหนดนโยบาย 
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S0146: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชี 
เขตพืน้ท่ีจังหวัดปทุมธานี 
 
คมัภีรพรรณ  จลูพงษ์ 1  ธนวรรณ  หว่งตา่ย 2  และ ธิติรัตน์  วงษ์กาฬสนิธุ์ 3 
1, 2 นกัศกึษา คณะวิทยาการจดัการ สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
3 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัที่สง่ผลต่อความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานของผู้ท าบญัชี
และเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาตนเองให้กบัผู้ท าบญัชีในส านกังานบญัชี กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ใน
การวิจยัในครัง้นีค้ือ ผู้ท าบญัชีในส านกังานบญัชี เขตพืน้ท่ีจงัหวดัปทมุธานี จ านวน 299 คน โดยใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู และสถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูใน
การวิเคราะห์ข้อมลู  
 ผลการวิจยั พบว่า ผู้ท าบญัชีในส านกังานบญัชี เขตพืน้ที่จังหวดัปทมุธานี มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัที่
สง่ผลตอ่ความรับผิดชอบอยู่ในระดบัมากที่สดุ ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในการท างาน ด้านความมัน่คงก้าวหน้า 
ในงาน ด้านค่าตอบแทนในการท างาน ในส่วนของสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดบัมาก และผู้ท าบญัชี ใน
ส านกังานบญัชี เขตพืน้ท่ีจงัหวดัปทมุธานี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก
ที่สดุทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย ด้านการตัง้ใจปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมาย ด้าน
ความมุง่มัน่ในความส าเร็จ ด้านการสร้างวฒันธรรมที่ดีในองค์กร  
 ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความรับผิดชอบในด้านความรู้ความเข้าใจในการท างาน ด้านความมัน่คงก้าวหน้าในงาน 
และด้านค่าตอบแทนในการท างาน  มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานของ
ผู้ท าบญัชีในส านกังานบญัชี และในสว่นของด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงลบ
ตอ่ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานของผู้ท าบญัชีในส านกังานบญัชี ปัจจยัตา่ง ๆ เหลา่นีเ้ป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลมาก
ตอ่การเกิดความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน ดงันัน้กิจการหรือธุรกิจทกุ ๆ แหง่ควรให้ความส าคญั  
 
ค าส าคัญ: ความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน,ผู้ท าบญัชี,การปฏิบตัิงาน 
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S0147: การส่งเสริมการจัดตัง้กองทุนคุ้มครองผู้บริโภคในกรอบกฎหมายกลางของกลุ่มอาเซียน 
 
อานิตยา  มาบวั 1  ศิวพร  เสาวคนธ์ 2  บญุชนะ  ยี่สารพฒัน์ 3  ภาคิน  เจริญนนทสทิธ์ิ 4 
1 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
4 ทนายความและเลขานกุารนายกองค์การบริหารสว่นต าบลบางบวัทอง จงัหวดนนทบรีุ 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาถึงการสง่เสริมการจดัตัง้กองทนุคุ้มครองผู้บริโภคในกรอบกฎหมายของ
กลุม่อาเซียน เนื่องจากการจดัตัง้กองทนุคุ้มครองผู้บริโภคในกรอบกฎหมายกลางเป็นการให้ความส าคญักบัผู้บริโภค
ในอนัท่ีพงึมีสทิธิได้รับการคุ้มครองตามหลกัสทิธิมนษุยชน และเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองที่เสมอภาคเทา่เทียม
กัน ทัง้นี ้โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างด้านเชือ้ชาติ เผ่าพันธุ์  ศาสนา และผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดในกลุ่ม
อาเซียน ดงันัน้ เมื่อผู้บริโภคมีศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์อย่างเท่าเทียมกนัท่ีจะได้รับการคุ้มครองเหมือนกนั หากมีการ
จดัท ากรอบกฎหมายกลางในการคุ้มครองผู้บริโภคของกลุม่อาเซียน การคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ได้รับการกระทบ
สทิธิ ด้วยการได้รับการเยียวยาเบือ้งต้นจากกองทนุเป็นคา่ชดเชยความเสยีหาย ยอ่มเป็นการปกปอ้งคุ้มครองผู้บริโภค 
จึงควรจดัให้มีการจดัตัง้กองทนุคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียนไว้ในตวับทกฎหมาย 
 
ค าส าคัญ: การสง่เสริม, การจดัตัง้กองทนุคุ้มครองผู้บริโภค, กรอบกฎหมายกลางของกลุม่อาเซียน 
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S0148: ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองทักษิณ ชินวัตรในบริบทการเมืองเปรียบเทียบ
การตกต ่าลงของประชาธิปไตยในไทย (2549) บังคลาเทศ (2550) และฮอนดูรัส (2552) 
 
ชชัพนัธุ์  ยิม้อ่อน 1  วรรณลดา  กันต์โฉม 2  ปิยะ  สงวนสิน 3  วรนชุ  สิปิยารักษ์ 4  ธรรมรส  เปานิล 5  ธีรพงษ์  น้อยบญุญะ 6  
เพ็ญศรี  ชิตบตุร 7   ประสทิธ์ิ  เซาะมนั 8 
1, 2, 3, 4, 5 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จงัหวดัปทมุธานี 
6 อาจารย์งานศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ จงัหวดัปทมุธานี 
7 อาจารย์นกัพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ จงัหวดัปทมุธานี ศนูย์สระแก้ว 
8 นกัศึกษาหลกัสตูรสงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย     
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ จงัหวดัปทมุธานี 

 
บทคัดย่อ 
 นกัรัฐศาสตร์การเมืองเปรียบเทียบได้บญัญัติศพัท์เพื่อเรียกความตกต ่าของประชาธิปไตย และอธิบายว่า
ผู้น าที่มาจากการเลอืกตัง้บิดผนัการใช้อ านาจเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเป็นสาเหตนุ าไปสูค่วามตกต ่าของประชาธิปไตย 
อยา่งไรก็ตามทกัษิณ ชินวตัรไมไ่ด้รับรู้ และไมไ่ด้คิดว่าตนเองท าให้เกิดความตกต ่าของประชาธิปไตย บทความวิจยันี ้
มีจุดประสงค์ 1) เข้าใจความคิดเร่ือง “ความตกต ่าของประชาธิปไตย” ของทกัษิณ ชินวตัรในบริบทการเปรียบเทียบ
ความตา่งเร่ืองความตกต ่าของประชาธิปไตยในประเทศไทย บงัคลาเทศและฮอนดรัูส และ 2) วิเคราะห์ความคิดทาง
การเมืองของทักษิณ ชินวัตรด้วยสืบค้นภาษาการเมืองที่มีอิทธิพลต่อทักษิณ ผลการศึกษาพบว่า ทักษิณมิได้มี
ความคิดว่าตนเองเป็นสาเหตุให้เกิดความตกต ่าของประชาธิปไตยเนื่องจากทักษิณเข้าใจประชาธิปไตยว่า  
“ประชาธิปไตยคืออ านาจเป็นของปวงชน” ค านิยามนีเ้ป็น เหตใุห้ทกัษิณคิดว่าตนเองไม่ใช่เป็นคนที่ท าให้ประชาธิปไตย
ตกต ่า  
 
ค าส าคัญ: ความตกต ่าของประชาธิปไตย ประวตัิศาสตร์ความคิดทางการเมือง ทกัษิณ ชินวตัร  
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S0149: ปัญหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการขอใบอนุญาตขับรถตาม พระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ.2522 
 
ปาริฉตัร  ชชู่วย 
 
บทคัดย่อ  
 การออกใบอนญุาตขบัรถเป็นวิธีการและขัน้ตอนส าคญัที่จะสร้างมาตรฐานความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนน และเป็นเง่ือนไขทางกฎหมายในการคดักรองคณุภาพของผู้ขบัขี่ก่อนที่จะให้น ารถออกขบัขี่ในท้องถนน อยา่งไรก็
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการออกใบอนญุาตขบัรถของไทยยงัไม่มีประสิทธิภาพในการคดักรองบคุคลในการขบัรถ 
และไม่ช่วยลดอบุตัิเหต ุหรือสร้างความปลอดภยัให้กบัผู้ขบัรถและผู้ ใช้ถนนได้ ซึ่งปัญหาที่พบและท าการศึกษาได้แก่ 
ปัญหาเก่ียวกับใบรับรองแพทย์ประกอบการขอใบอนญุาตขบัรถ การทดสอบภาคปฏิบตัิของผู้ขอใบอนุญาตขบัรถ 
การตรวจสอบสภาพของรถยนต์ที่ใช้ในการทดสอบภาคปฏิบตัิของผู้ขอใบอนุญาตขบัรถ และมาตรการการก าหนด
บทลงโทษกรณีไมม่ีใบอนญุาตขบัรถ   จึงเห็นควรมีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การขอ
และออกใบอนุญาตขับรถ    โดยการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นหลักฐานประกอบค าขอรับ
ใบอนญุาตขบัรถอีกทัง้เพิ่มเติมการทดสอบความสามารถในการขบัรถ และการตรวจสอบสภาพรถที่ใช้ในการทดสอบ 
(ภาคปฏิบตัิ)   จะสามารถสร้างความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้อนัน าไปสูก่ารลด
จ านวนผู้ เสยีชีวิตบนท้องถนนอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
ค าส าคัญ:  
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S0150: การวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดดิจิทัลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจ
โรงแรมในจังหวัดเชียงราย 
 
จกัรพนัธ์  ชยัทศัน์ 1  กนกวรรณ  พทุธหนอ่แก้ว 2  วรุณ  ศิลปะสวุรรณชยั 3  และ ฉนัทาภรณ์  จนัศรีนิยม 3 
1, 2, 3, 4 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัเชียงราย 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัการตลาดดิจิทลัและความพึงพอใจของ
ลกูค้าธุรกิจโรงแรมในจังหวดัเชียงราย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดดิจิทลัที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลกูค้า
ธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัเชียงราย โดยกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีค้ือ นกัทอ่งเที่ยวที่เข้าพกัในจงัหวดัเชียงราย โดยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควต้า จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม ได้ค่าดชันีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.80-1 มีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.915 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอ้างอิง ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยก าหนดระดบั
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 ผลการวิจยั พบวา่  
 ปัจจัยการตลาดผ่านเว็บไซต์มีความส าคญัมากที่สดุ รองลงมาคือ ปัจจยัการตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 
และปัจจยัการตลาดผ่านระบบการค้นหาข้อมลู มีความส าคญัในระดบัมาก ปัจจัยการตลาดเชิงเนือ้หา และปัจจัย
การตลาดผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ มีความส าคญัในระดบัปานกลาง สว่นความพงึพอใจของลกูค้าธุรกิจโรงแรมใน
จงัหวดัเชียงรายอยูใ่นระดบัมาก 
 ปัจจัยการตลาดดิจิทลัสามารถอธิบายความพึงพอใจของลกูค้าธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัเชียงรายได้ร้อยละ 
76.0 โดยปัจจยัการตลาดดิจิทลัมีอิทธิพลทางตรงตอ่ความพงึพอใจของลกูค้าธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัเชียงราย ที่ระดบั
นัยส าคัญทางสถิติ  .05 ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยการตลาดผ่านเว็บไซต์ 2) การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
3) การตลาดเชิงเนือ้หา 4) การตลาดผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และ 5) การตลาดผา่นระบบการค้นหาข้อมลู  
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัการตลาดดิจิทลั ความพงึพอใจของลกูค้า ธุรกิจโรงแรม 
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S0153: บทบาทของผู้น าทรัพยากรมนุษย์ในการเปล่ียนผ่านสู่ธุรกิจดจิิทัล 
 
ศภุจรี  วงศ์รัตนโชคชยั 1  เกียรติชยั  วีระญาณนนท์ 2 
1 นกัศกึษาปริญญาเอก หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 ในยุคเศรษฐกิจดิจิทลัเป็นที่ยอมรับว่าเทคโนโลยีดิจิทลัน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอุตสาหกรรมทุก
ภาคสว่นอย่างเห็นได้ชดั สง่ผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนภายในองค์กร ทัง้ด้านวฒันธรรม ค่านิยมองค์กร ตลอดจน
ทศันคติของคนในองค์กรต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญกบัความท้าทายเพื่อความอยูร่อด ด้วยการยกระดบั
ความสามารถขององค์กรเพื่อตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างรวดเร็ว  ให้มี
ความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบเง่ือนไขทางการค้าตา่ง ๆ องค์กรจึงต้องมีการคิดพฒันา
ทัง้ด้านการออกแบบความคิด สร้างสรรค์นวตักรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันาขีดความสามารถ ประสิทธิภาพกระบวนการ
ภายในด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัคู่ขนานกับการพฒันาสมรรถนะของแรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มีทกัษะ
ความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรดิจิทลั (Digital Culture) มีการจัดสภาพ-
แวดล้อม บรรยากาศในการท างานให้ทกุคนมีสว่นร่วมในการขบัเคลือ่นเป้าหมายขององค์กรเปลีย่นผา่นสูธุ่รกิจดิจิทลั
ตามกลยทุธ์และเป้าหมายขององค์กร จากการศึกษาแนวคิดการบริหารจดัการธุรกิจยคุดิจิทลั การปรับเปลี่ยนธุรกิจ
เพื่อเปลี่ยนผ่านสูย่คุดิจิทลัและแนวคิดทฤษฎีผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง พบว่า การเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ดิจิทลั จ าเป็น 
ต้องมีทรัพยากรมนษุย์เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อน ดงันัน้ ผู้น าทรัพยากรมนษุย์ในยคุดิจิทลัจึงมีบทบาทส าคญั
ในการเป็นพนัธมิตรหรือหุ้นสว่นทางธุรกิจ (Business Partner) ซึง่ต้องมีความเข้าใจทิศทางนโยบายการด าเนินธุรกิจ
ขององค์กรและมีสว่นร่วมในการน าเสนอกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงานด้านทรัพยากรมนษุย์ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกบั
กลยุทธ์หลกัขององค์กรและต้องมีบทบาทในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพื่อท าหน้าที่สื่อสาร
เป้าหมาย นโยบายขององค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกนั และสง่เสริมการมีสว่นร่วม สนบัสนนุกิจกรรมการขบัเคลื่อน
ภายในองค์กรท าให้เกิดการยอมรับ ลดการขดัแย้ง รวมทัง้สร้างแรงจูงใจและผลกัดนัการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มี
พฤติกรรม ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับความคาดหวงัขององค์กร สามารถปฏิบตัิภารกิจการเปลี่ยนผ่าน
องค์กรสูด่ิจิทลัส าเร็จลลุว่งตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนเสริมสร้างศกัยภาพและสร้างขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัขององค์กรให้อยูร่อดและเติบโตอยา่งตอ่เนื่องในอนัท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจของประเทศชาติให้เข้มแข็งตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ: ผู้น าทรัพยากรมนษุย์  การเปลีย่นผา่นดิจิทลั หุ้นสว่นทางธุรกิจ ผู้น าการเปลีย่นแปลง 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563  27 มีนาคม 2563 

  

S0154: ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันในองคการของพนักงานบริษัทสามมิตรมอเตอร 
สแมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน) 
 

วิทิต  พัฒนพิพิธไพศาล1   ดร.นลินฉัตร  ธราสิริวีรภัทร 2   และ ชลัช  กล่ินอุบล 3 
1  นิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
2,3  อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี  

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา (1) ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยดานลักษณะ

ขององคการ และปจจัยดานประสบการณในการทํางานของพนักงาน (2) ความผูกพันตอองคการของพนักงาน (3) 

เปรียบเทียบความผูกพันในองคการของพนักงาน (4) ปจจัยดานลักษณะงาน ดานลักษณะขององคการ และดาน

ประสบการณในการทํางาน ท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันในองคการของพนักงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

พนักงานบริษัทสามมิตมอเตอรสแมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน) จํานวน 321 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามท่ีมีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.947 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถี่ รอยละ 

คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t-test และคา F-test และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 30-39 ป มีสถานภาพสมรส  

มีประสบการณในกานการปฏิบัติหนาท่ีตัง้แต 5 ปขึ้นไปแตไมเกิน 10 ป และสวนใหญมีตําแหนงระดับพนักงาน ปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันในองคการภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุดไดแก ดานประสบการณในการทํางาน รองลงมาไดแกดานลักษณะขององคการ และลําดับสุดทาย 

ไดแกดานลักษณะงาน 2) ความผูกพันในองคการภาพรวม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก ดานบรรทัดฐาน รองลงมาไดแก ดานความรูสึก และลําดับสุดทาย ไดแก ดานการคงอยู 

3) พนักงานท่ีมีเพศ อายุ และตําแหนงงานแตกตางกัน มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคการไมแตกตางกัน พนักงานท่ี

มีสถานภาพการสมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคการแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 4) ปจจัยดานลักษณะงาน และดานประสบการณในการทํางาน มีอิทธิพลตอ

ความผูกพันในองคการของพนักงานบริษัทสามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 

 

คําสําคัญ: ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพัน ความผูกพันในองคการ บริษัทสามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริง จํากัด 

(มหาชน) 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0155: ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการส่ือสารทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤตกิรรมการ
ใช้บริการศูนย์ความงามกานต์ชนกคลินิกในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
จฑุาภรณ์  สนัติสขุธรรม 1  นลนิฉตัร์  ธราสริิวีรภทัร 2  ชลทั กลิน่อบุล 3 
1 สติบณัฑิตศกึษา หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธนบรีุ 
2, 3 อาจารย์ประจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธนบรีุ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการ 2) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการ
สื่อสารการตลาดของศูนย์ความงามกานต์ชนกคลินิก 3) พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ ใช้บริการ 4) ความสมัพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัลกัษณะบคุคลกบัพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ 5) ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้านผลติภณัฑ์
กบัพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ ใช้บริการ และ 6) ความสมัพนัธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการใช้
บริการของผู้ ใช้บริการ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผู้ที่เคยมาใช้บริการศูนย์ความงามกานต์ชนกคลินิกในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 398 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ 
0.951 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไค-
สแควร์ และการทดสอบด้วย One way ANOVA โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 ผลการศกึษา พบว่า 1) ผู้ ใช้บริการสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ41-50 ปี มีอาชีพพนกังานบริษัท มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีสถานภาพสมรส 2) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองมือที่
ให้บริการมีความใหม่และทนัสมัย รองลงมา ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์มีสตูรเฉพาะและตรงกับสภาพผิว และล าดับ
สดุท้าย ได้แก่ ความเช่ียวชาญและช่ือเสียงของแพทย์ผู้ ให้การรักษา ในส่วนการสื่อสารทางการตลาด ภาพรวมมี
คา่เฉลีย่อยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านท่ีมีค่าเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ ด้านการขายโดยใช้พนกังาน 
รองลงมา ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขาย และล าดบัสดุท้าย ได้แก่ ด้านการตลาดทางตรง 3) ผู้ ใช้บริการสว่นใหญ่  
มีวตัถปุระสงค์มาใช้บริการเพื่อต้องการบ ารุงและดแูลสขุภาพผิวพรรณ มาใช้บริการในช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ มา
ใช้บริการในช่วงเวลา16.01-18.00 น. มีความถ่ีในการใช้บริการ 1-2 ครัง้ต่อเดือน มีเหตุผลตดัสินใจเลือกใช้บริการ 
เพราะราคาไม่แพง เลือกรูปแบบบริการท าทรีทเม้นท์บ ารุงผิวพรรณ และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ ไม่เกิน 1,000 บาท 
4) อาชีพ มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บริการในประเด็น วตัถปุระสงค์มาใช้บริการ วนัมาใช้บริการ ช่วงเวลามา
ใช้บริการ เหตุผลที่เลือกใช้บริการ รูปแบบบริการที่ใช้ และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่  .05  
5) พฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ของศนูย์ความงามกานต์ชนกคลินิก แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เฉพาะพฤติกรรมความถ่ีในการใช้บริการ และ 6) พฤติกรรมการใช้บริการ
แตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อการสื่อสารการตลาด แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เฉพาะพฤติกรรม 
วตัถปุระสงค์การใช้บริการ วนัท่ีใช้บริการ เหตผุลที่ตดัสนิใจใช้บริการ และพฤติกรรมคา่ใช้จ่ายตอ่ครัง้ในการใช้บริการ  
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ การสือ่สารทางการตลาด พฤติกรรมการใช้บริการ ศนูย์ความงามกานต์ชนกคลนิิก 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0157: การศึกษาภาระหนีส้ินของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม 
 
ชลธิชา  ไชยดิษฐ 1  นิตยา  จนัตะคณุ 2  และ วริดา  พลาศรี 3 
1 นกัศกึษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 2, 3 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษางานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาภาระหนีส้นิ ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาระหนีส้นิกบัเงินออม
ของประชาชนในจังหวดัมหาสารคาม และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีภาระหนีส้ินของประชาชนใน
จงัหวดัมหาสารคาม เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการศึกษาวิจยัครัง้นี  ้คือ แบบสอบถาม และรวบรวม
ข้อมลู โดยประชากรกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ คือ ประชาชนที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 150 คน วิเคราะห์ผล
โดยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F test ผลจากการศึกษาพบว่า ประชาชนจงัหวดั
มหาสารคามมีภาระหนีส้ินสว่นมากอยู่ในช่วงอายุ 41-60 ปี มีภาระหนีส้ินรวมต่อปีโดยเฉลี่ย 73,778 บาท และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 88,173 บาท ซึ่งมีการกระจายค่อนข้างสงูเนื่องจากประชาชนบางรายมีหนีส้งูมากแตบ่าง
รายมีหนีต้ ่ามาก จากการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ว่า เพศหญิงและเพศชายมีภาระหนีส้ินเฉลี่ยไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เมื่อพิจารณาเงินออมตอ่เดือน พบว่ามีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 728 บาท และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 447 บาท แสดงวา่ประชาชนสว่นมากมกีารเงินออมตอ่เดือนคอ่นข้างน้อย ซึง่ความสมัพนัธ์
ระหวา่งหนีส้นิและเงินออม มีความสมัพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก 
 
ค าส าคัญ: รายได้, รายจ่าย, หนีส้นิ, เศรษฐกิจ 
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S0159: การวิเคราะห์ความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อการน าเข้าปลาแซลมอนแช่แข็งจากประเทศ
นอร์เวย์ กรณีศึกษา บริษัท ABC จ ากัด 
 
คณุากร  วรพทุธ 1  สภุาวดี  สายสนิท 2 
1 นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
 2 อาจารย์ที่ปรึกษา หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัเสี่ยงในการน าเข้าปลาแซลมอนแช่แข็งจากประเทศนอร์เวย์  
2) เพื่อวิเคราะห์ระดบัความเสีย่งที่สง่ผลตอ่การน าเข้าปลาแซลมอนแช่แข็งจากประเทศนอร์เวย์ และ 3) เพื่อเสนอแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงการน าเข้าปลาแซลมอนแช่แข็งจากประเทศนอร์เวย์  ผู้ ศึกษาใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเพื่อในการรวบรวมข้อมลูความเสีย่งของการน าเข้าปลาแซลมอนแช่แข็งทัง้ภายในและภายนอกจากบคุคลที่
มีสว่นเก่ียวข้อง จากนัน้ท าการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA) เพื่อประเมินค่าความรุนแรงของแตล่ะ
ปัจจัยเสี่ยง ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีล าดบัค่าความส าคญัของความเสี่ยง (RPN) สงูเป็นอนัดบัที่ 1 คือ ความ
เสี่ยงจากผู้ ผลิตส่งเอกสารล่าช้า ไม่ละเอียด ผิดพลาด โดยมีค่า RPN เท่ากับ 567 อันดับที่ 2 คือ ความเสี่ยงจาก
พนกังานขาดความช านาญในการท างาน มีคา่ RPN เทา่กบั 512 และอนัดบัท่ี 3 คือ องค์กรไมม่ีการวางแผนการจดัซือ้ 
มีคา่ RPN เทา่กบั 504 โดยผู้ศกึษาได้เสนอแนวทางการบริหารความเสีย่งไว้ ดงันี ้1) ความเสี่ยงจากผู้ผลติสง่เอกสาร
ลา่ช้า ไมล่ะเอียด ผิดพลาด แนวทางการบริหารความเสี่ยง คือ ก าหนดให้มีรูปแบบของการสง่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์
เพื่อขอเอกสารจากผู้ ผลิตโดยระบุรายละเอียดที่ส าคัญของข้อมูลที่ต้องการแนบส่งไปด้วยทุกครัง้เพื่อลดความ
ผิดพลาด นอกจากนีย้ังเสนอให้องค์กรมีการเลือกใช้  Supplier หลายรายและมีการประเมินการให้บริการจาก 
Supplier และสร้างมาตรการให้ปฏิบตัิงานตามระเบียบวิธีการด าเนินงาน ตรวจสอบความพร้อมและคุณภาพของ 
Supplier 2) ความเสี่ยงจากพนกังานขาดความช านาญในการท างาน แนวทางการบริหารความเสีย่ง คือ ให้มีการจดั
อบรมความรู้เก่ียวกบัวิธีการน าเข้า กฎหมายศลุกากร กฎหมายกรมประมง ขัน้ตอนการด าเนินพิธีการศุลกากร จัด
ทดสอบความรู้พนกังานเพื่อน ามาประเมินผลการทดสอบ 1 ครัง้/ปี จดัท าดชันีชีว้ดัผลงานหรือความส าเร็จของงาน 
ก าหนดมาตรการให้พนักงานปฏิบัติงานตามระเบียบวิธีการด าเนินงาน ตรวจสอบความพร้อมและคุณภาพของ
พนกังานอยู่เสมอ 3) องค์กรไม่มีการวางแผนการจัดซือ้ แนวทางการบริหารความเสี่ยง คือ ก าหนดให้มีการจัดท า
แผนการสัง่ซือ้เพื่อวางแผนความต้องการวตัถดุิบให้เพียงพอตอ่ความต้องการในแตล่ะช่วงเวลาที่เหมาะสม  
 
ค าส าคัญ: การบริหารความเสีย่ง, การน าเข้า, ปลาแซลมอน  
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S0162: ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อหนีค้รัวเรือนไทย 
 
กรณษา สายทอง 1  ศิวรัตน์ กศุล2  กฤตวิทย์ อจัฉริยะพานิชกลุ 3  และ นิศาชล ลรัีตนากร 4 
1, 2, 3, 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ ต าบลหนองหาร อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 50290 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาถึงปัจจยัเชิงเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอ่หนีค้รัวเรือนในระยะยาวและระยะสัน้ 
โดยศึกษาผ่านตวัแปรทตุิยภูมิ ประเภทอนุกรมเวลา แบบรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2547 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 
พ.ศ. 2561 รวมทัง้หมด 60 ไตรมาส 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 การศกึษาหาความสมัพนัธ์ระยะยาวพบวา่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ, ดชันีราคาผู้บริโภค และการออม
ภาคครัวเรือน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับหนีค้รัวเรือน ส่วนดัชนีราคาบ้าน, อัตราดอกเบีย้เงินกู้  และ 
ผู้วา่งงาน มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัหนีค้รัวเรือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 การศึกษาความสมัพนัธ์ในระยะสัน้พบว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ, ดชันีราคาผู้บริโภค และอตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ธนาคารพาณิชย์มีการปรับตวัเพิ่มขึน้ แตด่ชันีราคาบ้านจะมีการปรับตวัลดลงเพื่อกลบัเข้าสูด่ลุยภาพใน
ระยะยาว เมื่อมีตวัแปรใดตวัแปรหนึ่งในแบบจ าลองเบี่ยงเบนออกจากความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: หนีค้รัวเรือน, ความสมัพนัธ์, ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ประเทศไทย 
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S0163: การคัดเลือกผู้ผลิตชิน้ส่วนอะไหล่รถยนต์จากประเทศญ่ีปุ่น กรณีศึกษา บริษัท ABC 
จ ากัด 
 
ณชัชา  ศรีสวา่ง 1  ณฐัพงศ์  ชโูชติถาวร 2 
1 นกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่ใช้ประเมินผู้ผลิตชิน้สว่นอะไหลร่ถยนต์จากประเทศ
ญ่ีปุ่ นและเพื่อคดัเลอืกบริษัทผู้ผลิตชิน้สว่นอะไหลร่ถยนต์ที่เหมาะสมซึ่ง บริษัท ABC จ ากดั พบปัญหา ซพัพลายเออร์
ชิน้สว่นอะไหลร่ถยนต์ที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนัไมส่ามารถสง่มอบชิน้สว่นอะไหลร่ถยนต์ไมค่รบจ านวนค าสัง่ซือ้และการจดัสง่
ล่าช้ากว่าก าหนดอยู่บ่อยครัง้ โดยผู้ วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ
จ านวน 3 คน พบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการคดัเลอืกซพัพลายเออร์ชิน้สว่นอะไหลร่ถยนต์ประกอบไปด้วย 5 ปัจจยั ได้แก่ 
ราคา คณุภาพ ระยะเวลาในการสัง่ซือ้ ความนา่เช่ือถือ บรรจภุณัฑ์ 
 จากการศกึษาครัง้นีไ้ด้น าทฤษฎีกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชัน้ (Analysis Hierarchy Process: AHP) 
และโปรแกรม Expert Choice 2000 (Education Version) มาช่วยในการคดัเลอืกซพัพลายเออร์จ านวน 3 ราย พบวา่
ปัจจยัหลกัที่ส าคญัที่สดุในการคดัเลือกปัจจยัหลกัที่มีความส าคญัล าดบัที่ 1 คือ ปัจจยัด้านคณุภาพ 0.363 (36.3%) 
ล าดบัท่ี 2 ปัจจยัด้านราคา 0.201 (20.1%) ล าดบัที่ 3 ระยะเวลาในการสัง่ซือ้ 0.193 (19.3%) ล าดบัที่ 4 ปัจจยัความ
นา่เช่ือถือ 0.149 (14.9%) และล าดบัสดุท้ายด้านบรรจภุณัฑ์ 0.093 (9.3%)และแสดงให้เห็นวา่ซพัพลายเออร์รายใดมี
ความเหมาะสมมากที่สดุ ล าดบัท่ี1 คือ บริษัทวาย-เทค จ ากดั (54.1%) ล าดบัท่ี 2 บริษัท ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอ
ร่ิง (25.2%) และล าดบัที่ 3 บริษัท ซงัเค ซมัมิท จ ากดั (20.8%) ดงันัน้ บริษัท วาย-เทค จ ากดั จึงเป็นซพัพลายเออร์ที่
เหมาะสมที่สดุ 
 
ค าส าคัญ: ซพัพลายเออร์, กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชัน้, ชิน้สว่นอะไหล ่
 

117



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0164: ปัจจัยที่ส าคัญที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงนิผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่
ของลูกค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
 
ศศิประภา  ตระกลูทา 1  ปัทมา  รูปสวุรรณ 2  สานิต  ศิริวิศิษฐ์กลุ 3 
1 นกัศกึษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการ 
3 หวัหน้าแผนกวิจยัส านกัวิจยั หาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส าคญัที่มีต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศพัท์ -
เคลือ่นท่ีในเขตอ าเภอเมืองของจงัหวดัปราจีนบรีุ จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล และ 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัที่ส าคญั
ที่มีต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์เคลือ่นที่ของลกูค้าในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบรีุ ในด้าน
ส่วนผสมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นลกูค้าที่อาศยัอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวดัปราจีนบุรี 
จ านวน 400 ตวัอยา่ง ท าการสุม่ตวัอย่างแบบตามสะดวก เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามทางสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่คะแนนเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F test 
 ผลการศกึษา พบวา่ ปัจจยัที่ส าคญัที่มีตอ่การตดัสนิใจใช้บริการธุรกรรมผา่นโทรศพัท์เคลือ่นที่ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัปราจีนบรีุโดยในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายทุี่แตกต่างกนัเป็นผลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินด้านผลิตภณัฑ์และด้านราคา ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัเป็นผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินด้านด้านราคาและด้านส่งเสริมการตลาด อาชีพแตกต่างกันเป็นผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินด้านราคาและด้านลกัษณะทางกายภาพ และรายได้แตกต่างกนัเป็นผลตอ่การ
ตดัสนิใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินด้านราคาและด้านสง่เสริมการตลาด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยั ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ โทรศพัท์เคลือ่นท่ี 
 

118



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0165: การจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทยในโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยวงจร PDCA 
 
ธาริกา  มงคลสขุ 1  อนนัต์  ธรรมชาลยั 2  เกียรติชยั  วีระญาณนนท์ 3  สพุิศาล  ภกัดีนฤนาถ 4 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
4 อดีตอาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี ้เป็นการศกึษาเร่ือง การจดัการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สงูอายไุทยในโรงเรียนผู้สงูอายุ
ด้วยวงจร PDCA มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้มีเคร่ืองมือในการบริหารจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สงูอายไุทยในโรงเรียน
ผู้สงูอายุให้เกิดคุณภาพและสามารถปรับปรุงพัฒนายกระดบัและควบคุมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้สูงอายุไทยใน
โรงเรียนผู้สงูอายุให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและสามารถพฒันาให้ดีขึน้ไปและเป็นหลกัประกันคุณภาพในการเรียนรู้
ของผู้สงูอายใุนโรงเรียนผู้สงูอายุ วงจร PDCA เป็นกลไกที่สามารถน ามาประยกุต์ใช้ เพื่อควบคมุ และปรับปรุงคณุภาพ
ได้อยา่งตอ่เนื่องตามวงจร Plan-Do-Check-Act เป็นกระบวนการจดัการที่ส าคญั คือ มีการวางแผนงานอยา่งเหมาะสม
จากการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องรอบด้าน การด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จะเป็นเส้นทางที่น าไปสู่
ความส าเร็จและบรรลตุามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการตรวจสอบความก้าวหน้าหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้เป็นระยะ 
เพื่อให้ได้ข้อมลูที่สามารถน ามาใช้ในการปรับแผนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ได้ การด าเนินงานอย่างครบถ้วนตาม
แนวคิดของวงจร PDCA ซึง่ถือเป็นหวัใจส าคญัของการปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สงูอาย ุโรงเรียนผู้สงูอาย ุวงจร PDCA  
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0166: ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้บ้านจัดสรรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
 
ผกาแก้ว  จนัทรา 1 ผศ.ดร.สมยศ  อวเกียรติ2  ผศ.ดร.สานิต  ศิริวิศษิฐ์กลุ 3 

1 บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 หวัหน้าแผนกวิจยั มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยนีศ้ึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้บ้านจัดสรร เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์มีการชะลอตวัลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต ่าลง ซึ่งมีผลกระทบท าให้ผู้บริโภคมีการช่วยอย่าง
ระมดัระวงัมากขึน้ รวมถึงการเลอืกซือ้ที่อยู่อาศยัยงัถือเป็นปัจจยัพืน้ฐานที่จ าเป็นของชีวิต ดงันัน้จึงต้องมีการศึกษา
ข้อมลูในการเลอืกซือ้โครงการบ้านจดัสรรท่ีเหมาะสม และตรงกบัความต้องการมากที่สดุ การศกึษาเร่ืองปัจจยัที่สง่ผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซือ้บ้านจดัสรร ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบรีุ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัด้านสว่น
ประสมทางการตลาด (4Ps) เพื่ อเป็นให้ผู้ ประกอบการเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ บ ริโภค                            
ในการเลอืกซือ้บ้านจดัสรร 

ผลการศึกษาความส ารวจของประชากรในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัปราจีนบุรีการวิเคราะห์ทัง้ในภาพรวม
และรายด้านมีผลการวิเคราะห์อยู่ในระดบัมากทัง้ในระดบัภาพรวมและรายด้านโดยในภาพรวมมีความคิดเห็นระดบั
คอ่นข้างสงู 
 
ค าส าคัญ: โครงการหมูบ้่านจดัสรร 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0167: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
ในองค์กรธุรกิจเอกชน 
 
ไพโรจน์  พิภพเอกสทิธ์ิ 1  อนนัต์  ธรรมชาล ั2  ทองพนัชัง่  พงษ์วารินทร์ 3  จิรพนัธ์  ขนาดนิด 4  วรศกัดิ์  เนินผา 5 
1 ภาควิชาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรมและการค้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 กรรมการผู้จดัการ บริษัท บีที คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
4 ผู้จดัการบริการงานก่อสร้าง บริษัท ซียอูีแอล จ ากดั 
5 ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท จี แอตติจดู จ ากดั 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีว้ตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรใน
องค์กรธุรกิจเอกชน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาจาก
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากบั 1 และทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของ
ข้อค าถามได้เทา่กบั .972 เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งบคุลากรท่ีมีต าแหนง่งานระดบัปฏิบตัิงาน หวัหน้างาน ผู้จดัการ 
และสงูกวา่ผู้จดัการที่ปฏิบตัิงานในองค์กรธุรกิจเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 500 คน โดยใช้วิธีการสุม่กลุม่
ตัวอย่างแบบบังเอิญ และใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบวาริแม็กซ์  ผลการวิจัย พบว่า ชุดตัวแปรที่ศึกษา
สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพงึพอใจในการท างาน วฒันธรรมองค์กร คณุภาพชีวิต
ในการท างาน และการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ซึง่อธิบายความแปรปรวนสะสมได้ ร้อยละ 68.040  
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ความผกูพนัตอ่องค์กร 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0169: ปัจจัยที่ ส าคัญในการตัดสินใจซือ้กระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศของคนไทย  
ในเขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 
ภสัสรา  บญุลพ 1  สมยศ  อวเกียรติ 2  สานิต  ศิริวิศิษฐ์กลุ 3 
1 นกัศกึษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการ 
 
บทคัดย่อ 
 ปัจจยัที่ส าคญัในการตดัสนิใจซือ้กระเป๋าแบรนด์เนมตา่งประเทศของคนไทยในเขตปทมุวนักรุงเทพมหานคร 
ที่มีผลต่อการซือ้ ดงันัน้เมื่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดจึงท าให้สภาพสงัคม  และ 
สภาพแวดล้อมไม่เหมือนเดิม รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ท าให้การตลาดต้องปรับตวัตามเพื่อ รองรับความ
ต้องการของผู้คนท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายมากขึน้ จนกระทัง่มาถึงในยคุปัจจบุนัท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด าเนิน
ชีวิตของผู้คนเป็นอยา่งมาก จนท าให้พฤติกรรมของผู้คนเปลีย่นแปลงไปจากเดิม จากแผนการตลาดเดิม ๆ ที่เคยใช้ได้
กบัผู้บริโภคกลุม่นีก็้อาจใช้ไมไ่ด้อีกตอ่ไปแล้ว และท าให้ทกุคนที่อยู่ในสงัคมออนไลน์สามารถที่จะเข้ามาเพื่อช่วยตอบ
ข้อสงสยัต่าง ๆ รวมไปถึงการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ ผู้บริโภคที่นิยมและช่ืนชอบสินค้าประเภทกระเป๋าแบ
รนด์เนมต่างประเทศ การเลือกซือ้สินค้า แบรนด์เนมต่างประเทศ มีมาอย่างแพร่หลายมากตัง้แต่ในสมยัอดีตแต่ใน
อดีตนัน้ก็อาจจะมีปัญหาในเร่ืองของช่องทางการจดัจ าหนา่ย สนิค้าแบรนด์เนมต่างประเทศอาจจะหาซือ้ได้ค่อนข้าง
ยากนกั แต่ในปัจจบุนัเมื่อมีระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์เข้ามามีสว่นช่วยในการซือ้สินค้าให้ได้สะดวกขึน้การค้าขาย
จากช่องทางนีน้บัเป็นวิธีหนึง่ที่สามารถสร้างแรงจงูใจในการอปุโภคบริโภคของผู้บริโภค ได้มากขึน้  
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัที่ส าคญั การตดัสนิใจซือ้ กระเป๋าแบรนด์เนม 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0171: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร: การออกแบบและกระบวนการผลิตน า้ใน
ภาคอุตสาหกรรม 
 
ธนเศรษฐ์  แรงเขตวิทย์ 1  ไพโรจน์  พิภพเอกสทิธ์ิ 2  สรวงอยัย์  อนนัทวิจกัษณ์ 3  และ อนนัต์  ธรรมชาลยั 4 
1 นกัศกึษา MBA สาขาวิชาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรมและการค้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 2, 3 ภาควิชาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรมและการค้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ: การออกแบบและกระบวนการผลติน า้
ในภาคอตุสาหกรรม กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ หวัหน้างานในโรงงานอตุสาหกรรม จ านวน 15 คน โดยใช้
วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟายที่
ผา่นการตรวจสอบคณุภาพจากผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่ามธัยฐาน 
(M.d.) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (I.R.) การด าเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา ผลการวิจัย พบว่า 
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การออกแบบและกระบวนการผลิตน า้ในภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1) 
งบประมาณในการลงทนุและผลตอบแทนจากการผลิตน า้ประปา 2) การค านวณและออกแบบระบบผลิตน า้ประปา 
3) กระบวนการผลิตน า้ประปา 4) ต้นทนุการผลิตน า้ประปา 5) ทฤษฎีน า้ และ 6) เทคโนโลยีการผลิตน า้ประปา และ
ผลการวิเคราะห์หาคา่ประสทิธิภาพหลกัสตูรฝึกอบรมที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ไปใช้จริงกบักลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ ประสทิธิภาพ
หลกัสตูรฝึกอบรมมีผลการท าคะแนนแบบฝึกหดัและการท าแบบทดสอบร้อยละ 83.89/85.82  
 
ค าส าคัญ: หลกัสตูรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การออกแบบและกระบวนการผลติน า้ 
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S0172: การจัดการความรูในยุคดิจิทัล 
 

จรัสสา  การเกษตร 1   อนันต  ธรรมชาลัย 2   พิสมัย  จารุจิตติพันธ 3  
1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2  อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
3  ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

ในสังคมโลกปจจุบันไดเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดาน สารสนเทศ ความรู เทคโนโลยี ความ

ตองการของประชาชน รวมท้ังมีกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู ซึ่งใหความสําคัญกับความคิดสรางสรรค การสราง 

การกระจาย และการใชความรู จึงสงผลใหหนวยงานตางๆ มีการเปล่ียนแนวความคิดในการบริหารงานเพ่ือพัฒนา

บุคคลากรมาเปนการจัดการความรูท่ีมีอยูภายในองคกรใหสามารถนํามาถายทอดและมีกระบวนการจัดการท่ีเปน

ระบบยิ่งขึ้น ในยุคดิจิทัลซึ่งมีการใชเทคโนโลยีรูปแบบตางๆ ในการศึกษาและพัฒนาความรูในหนวยงาน ควรตองมี

การนําเทคโนโลยีเหลาน้ีเขามาประยุกตใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการความรู เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลท่ีสําคัญและเปน

ประโยชนตอการจัดการความรู ไดแก 1) เทคนิคการจัดการขอมูลท่ีมีมากมายมหาศาล 2) การประมวลผลแบบ

แบงปนทรัพยากรผานเครือขาย 3) อินเทอร เ น็ตในทุกสรรพส่ิง 4) เทคโนโลยีโทรศัพท เคล่ือนท่ี และ 5) 

ปญญาประดิษฐ 

 

คําสําคัญ: การจัดการความรู, ยุคดิจิทัล 
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S0174: อิทธิพลของปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยบน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี ของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่น วาย: ศึกษากรณีนักศึกษามหาวิทยาลัย

เอกชนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 

ดร.นลินฉัตร  ธราสิริวีรภัทร 1   ดร.เสาวภา  เมืองแกน 2 
1-2  อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยการรับรูถึงความมีประโยชน การรับรูถึงความงายในการใชงาน 

และทัศนคติในการซื้อสินคาผานระบบพาณิชยบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย 2) เพ่ือศึกษา

ความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย และ 3) เพ่ือศึกษา

อิทธิพลของปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่น

วาย โดยกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ท่ีกําลังศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ซึ่งมีประสบการณในการซื้อสินคาผานระบบพาณิชยบน

โทรศัพทเคล่ือนท่ี และมีอายุระหวาง 18-34 ป จํานวน 388 คน จากการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ซึ่งเก็บรวมรวมขอมูล

โดยแบบสอบถามท่ีมีคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.932 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถี่  

รอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) 

ผลการวิจัย พบวา 1) ผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่น วาย ใหคะแนนความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจ

ซื้อสินคาผานระบบพาณิชยบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก การรับรูถึงความมีประโยชนในการซื้อสินคาผานระบบพาณิชยบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

รองลงมา ไดแก การรับรูถึงความงายในการซื้อสินคาผานระบบพาณิชยบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี และลําดับสุดทาย ไดแก 

ทัศนคติในการซื้อสินคาผานระบบพาณิชยบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ตามลําดับ 2) ความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชย

บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่น วาย ภาพรวม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก มีความตั้งใจท่ีจะซื้อสินคาระบบพาณิชยบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ภายในระยะเวลา 3 

เดือน รองลงมา ไดแก มีการคนหาสินคาท่ีตองการซือ้ผานระบบพาณิชยบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี มีการเขาชมเวบ็ไซตของ

รานคาออนไลนบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพ่ือซื้อสินคาท่ีตองการ มีการวางแผนท่ีจะซื้อสินคาผาน ระบบพาณิชยบน

โทรศัพทเคล่ือนท่ีในอนาคต และลําดับสุดทาย ไดแก มีโอกาสท่ีจะซื้อสินคาผาน ระบบพาณิชยบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

อยางตอเน่ืองตามลําดับ 3) ปจจัยการรับรูถึงความมีประโยชน การรับรูถึงความงายในการใชงาน และทัศนคติในการ

ซื้อสินคาผานระบบพาณิชยบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี มีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยบน

โทรศัพทเคล่ือนท่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

คําสําคัญ: ความตั้งใจซื้อสินคา ระบบพาณิชยบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่น วาย 
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S0175: ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสตูดิโอถายภาพ ในแขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 

กมลชนก  สมบัติเจริญ * 

 
บทคัดยอ  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสตูดิโอ

ถายภาพ ในแขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (4p) 

ไดแก ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจใน

การเลือกใชบริการสตูดิโอถายภาพ ในแขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิง

สํารวจโดยทําการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน ขอมูลจากประชาชน ในแขวงสายไหม เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร โดยจัดเก็บ จํานวน 80,723 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลขอมูลท่ีได

ถูกนํามาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช ไดแก ความถี ่รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test 

ผลการศึกษาพบวา ขอมูลจากประชาชน ในแขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกใชบริการสตูดิโอถายภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดาน

ราคา รองลงมาคือ ดานชองทางการใหบริการ และดานการสงเสริมทางการตลาด และลําดับสุดทาย คือ ดานการ

ใหบริการ สําหรับในสวนของลักษณะทางประชากรศาสตร พบวา เพศ อายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน และอาชีพท่ีแตกตาง

กัน ไมสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสตูดิโอถายภาพ ในแขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
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S0176: ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา Luxury Brand ของกลุมสตรีวัยทํางาน 
ในแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 

นาถยา  แกวเรือง 

 
บทคัดยอ  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเส้ือผา 

Luxury Brand ของกลุมสตรีวัยทํางาน ในแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของสตรีวัยทํางานตอปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเส้ือผา Luxury Brand ในแขวงคลองถนน เขตสาย

ไหม กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน และอาชีพ 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยทําการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนขอมูลจากประชาชน 

กลุมสตรีวัยทํางาน ท่ีอาศัยอยูในแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยจัดเก็บขอมูลจากกลุมสตรีวัย

ทํางาน ท่ีอาศัยอยูในแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จํานวน 44,887 คน โดยใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลขอมูลท่ีไดถูกนํามาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช ไดแก ความถี ่ 

รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน F-test 

ผลการศึกษาพบวา ขอมูลจากประชาชน กลุมสตรีวัยทํางาน ท่ีอาศัยอยูในแขวงคลองถนน เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร มีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเส้ือผา Luxury Brand โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาดานปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเส้ือผา Luxury Brand พบวา ประชาชนกลุมสตรีวัยทํางาน ท่ี

อาศัยอยูในแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเส้ือผา Luxury 

Brand ในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานราคา และ ดานคุณภาพสินคา รองลงมาคือ ดานการสงเสริม

ทางการตลาด และสุดทายคือ ดานตราสัญลักษณ (แบรนด) สําหรับในสวนของลักษณะทางประชากรศาสตร พบวา 

อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน และอาชีพท่ีแตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเส้ือผา Luxury 

Brand 

127



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

S0177: การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงเหล็กเสนจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กรณีศึกษา : บริษัท ABC จํากัด 
 

ศิริวรรณ  วาจาจติร1, เกศินี  สือนิ2  
1 นักศึกษา คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการระบบขนสง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จกัพงษภูวนารถ 

 2อาจารย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการระบบขนสง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จกัพงษภูวนารถ 
 

บทคัดยอ  

 การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาเสนทางการขนสงเหล็กเสนจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวของบริษัท ABC จํากัด และ 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงเหล็กเสนจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวของ บริษัท  ABC จํากัด ซึ่งเก็บรวมรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางกับพนักงาน

ท่ีเกี่ยวของกับการขนสงเหล็กเสนไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริษัท ABC จํากัด จากการเก็บรวบรวม

ขอมูลจึงเลือกใชเคร่ืองมือ เทคโนโลยีดานแผนท่ี Google  Maps เพ่ือหาเสนทาง ระยะทาง และระยะเวลา และ โปรแกรม 

Microsoft Excel เพ่ือหาตนทุนในการขนสงสินคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 ผลการวิจัย พบวา ระยะทางของเสนทางแบบเดิมกอนการจัดเสนทางน้ันมีอยู 6 เสนทางโดยใชจุดผานแดนถาวร

สะพานมิตรภาพนํ้าเหืองไปยังนํ้าอู หลวงพระบาง หลังจากการจัดเสนทางใหมน้ัน ทําใหพบ เสนทางท่ีมีระยะทางท่ีส้ันกวา

เสนทางเดิมคือ จุดผานแดนถาวรหวยโกน อ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1 เสนทาง ผานจุดผานแดนถาวรดานสะพาน

มิตรภาพ (หนองคาย–เวียงจันทน) จํานวน 5 เสนทาง และ จุดผานแดนถาวรบานฮวก จังหวัดพะเยา จํานวน 2 เสนทาง ซึ่ง

ผลจากการศึกษาเสนทางแบบเดิมมีระยะทางส้ันท่ีสุดอยูท่ี 1,175 กม./ชม. และแบบใหมมีระยะทางส้ันท่ีสุดอยูท่ี 1,117 

กม./ชม. โดยสามารถลดระยะทางได 58.25 กม. หรือคิดเปนรอยละ 4.96 

 ระยะเวลาของเสนทางเดิมกอนการจัดเสนทางน้ันมีอยู 6 เสนทางโดยใชจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพนํ้า

เหืองไปยังนํ้าอู หลวงพระบาง หลังจากการจัดเสนทางใหมน้ัน ทําใหพบ เสนทางท่ีมีระยะเวลาท่ีส้ันกวาเสนทางเดิมคือ จุด

ผานแดนถาวรหวยโกน อ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1 เสนทาง ผานจุดผานแดนถาวรดานสะพานมิตรภาพ (หนองคาย–

เวียงจันทน) จํานวน 5 เสนทาง และ จุดผานแดนถาวรบานฮวก จังหวัดพะเยา จํานวน 3 เสนทาง  ซึ่งผลจากการศึกษา

เสนทางแบบเดิมมีระยะเวลานอยท่ีสุดอยูท่ี 21 ชม. 5 นาที และแบบใหมมีระยะเวลานอยท่ีสุดอยูท่ี   19 ชม. 57 นาที โดย

สามารถลดระยะเวลาได 1 ชม. 8 นาที หรือคิดเปนรอยละ 5.38 

ตนทุนในการขนสงสินคาของเสนทางเดิมกอนการจัดเสนทางน้ันมีอยู 6 เสนทางโดยใชจุดผานแดนถาวรสะพาน

มิตรภาพนํ้าเหืองไปยังนํ้าอู หลวงพระบาง หลังจากการจัดเสนทางใหมน้ัน ทําใหพบ เสนทางท่ีมีตนทุนในการขนสงลดลง

กวาเสนทางเดิม คือ จุดผานแดนถาวรหวยโกน อ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1 เสนทาง ผานจุดผานแดนถาวรดานสะพาน

มิตรภาพ (หนองคาย–เวียงจันทน) จํานวน 5 เสนทาง และ จุดผานแดนถาวรบานฮวก จังหวัดพะเยา จํานวน  2 เสนทาง ซึ่ง

ผลจากการศึกษาเสนทางแบบเดิมมีตนทุนในการขนสงต่ําท่ีสุดอยูท่ี 14,485.54 บาท/คัน และแบบใหมมีตนทุนในกรขนสง

ต่ําท่ีสุดอยูท่ี 13,767.59 บาท/คัน โดยสามารถลดตนทุนในกรขนสงได 717.95 บาท/คัน หรือคิดเปนรอยละ 4.96  

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตรรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ, การคิดอยางมี

วิจารณญาณ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0178: การวิเคราะห์ต้นทุนในซัพพลายเชนหัวไชเท้าสายพันธ์ุเอฟเวอเรสไฮบริดส่งออก
ประเทศเมียนมาร์ กรณีศึกษาสวนลุงสมบัติ 
 
อารยา ประเจียด 1  กลุบณัฑิต แสงดี 2  
1 นกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 
2 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาวิจยันีม้ีวตัถปุะสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ต้นทนุกระบวนการปลกูหวัไชเท้าสายพนัธุ์เอฟเวอเรส
ไฮบริดสง่ออกประเทศเมียนมาร์และเพื่อหาแนวทางในการลดต้นทนุของหวัไชเท้าสายพนัธุ์เอฟเวอเรสไฮบริดสง่ออก
ประเทศเมียนมาร์ กรณีศึกษาสวนลงุสมบตัิ โดยมีขอบเขตในการศึกษาตัง้แต่การจัดซือ้จัดหา การจัดเก็บอุปกรณ์
การเกษตร การะเพาะปลกู การรวบรวมผลผลิต การขนสง่ โดยทางสวนหวัไชเท้าลงุสมบตัินัน้พบปัญหา คือ ต้นทนุที่
สูงขึน้และท าให้ส่งผลที่ราคาของสินค้าในการจัดจ าหน่ายเพื่อการส่งออกไปประเทศเมียรมาร์ในแต่ละครัง้  และ
ผู้ประกอบการยงัไม่มีการวิเคราะห์เก่ียวกับต้นทุนที่เกิดขึน้จึงท าให้ยงัไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริง  จึงน าเคร่ืองมือ การ
วิเคราะห์ต้นทนุฐานกิจกรรม มาเป็นตวัวิเคราะห์ต้นทนุของธุรกิจที่เกิดขึน้  
 จากการศกึษาซึง่ผลที่ได้จากการวิเคราะห์และพบว่า มีต้นทนุตอ่หนว่ยหวัไชเท้าสายพนัธุ์เอฟเวอเรสไฮบริด
สง่ออกประเทศเมียนมาร์ ต้นทนุตอ่หน่วยอยูท่ี่ 5.63 บาทตอ่หวัไชเท้าสายพนัธุ์เอฟเวอเรสไฮบริด 1 กิโลกรัม (จ านวน
ผลผลิตต่อปีอยู่ที่  550,000 กิโลกรัม) สามารถแบ่งเป็นกิจกรรมหลกัได้คือ กิจกรรมการจัดหาจัดซือ้ 0.45 บาทต่อ
กิโลกรัม กิจกรรมการจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตร 0.24 บาทต่อกิโลกรัม กิจกรรมเพาะปลูก 2.97 บาทต่อกิโลกรัม 
กิจกรรมการรวบรวมผลผลิต 1.24 บาทต่อกิโลกรัม และกิจกรรมการขนสง่ 0.72 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อผู้ศึกษาได้ท า
การวิเคราะห์ต้นทนุฐานกิจกรรมแล้วจึงได้น ามาหาแนวทางในการลดต้นทนุให้กบัผู้ประกอบการ ได้แก่ การคดัเลือก
ซพัพลายเออร์ร้านค้าถงุบรรจภุณัฑ์รายใหม่ เนื่องจากต้นทนุกิจกรรมโลจิสติกส์ยอ่ยในสว่นของคา่ถงุบรรจภุณัฑ์นัน้มี
ต้นทนุที่สงู จึงจะสามารถช่วยลดต้นทนุที่เกิดขึน้ได้และยงัสามารถช่วยท าให้ต้นทนุที่เกิดขึน้ของการสง่ออกสินค้าไป
ยงัประเทศเมียนมาร์นัน้มีต้นทนุท่ีต ่าลงซึง่สามารถท าให้ได้ก าไรมากยิ่งขึน้  
 
ค าส าคัญ: ต้นทนุโลจิสติกส์, ซพัพลายเชน, หวัไชเท้าสายพนัธุ์เอฟเวอเรสไฮบริด 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563  27 มีนาคม 2563 

  

S0179: ปจจัยท่ีสําคัญในการเลือกใชบริการสปาของนักทองเท่ียวตางชาติ ในวัดโพธิ์เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
 

JIANG MIN 1   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมยศ อวเกียรต ิ2   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สานิต  ศิริวิศษิฐกุล 3 

1,  นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ 
2.  ผูอํานวยการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
3.  หัวหนาแผนกวิจยั สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสําคัญในการเลือกใชบริการสปาของนักทองเท่ียวตางชาติใน

วัดโพธิ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีสําคัญในการเลือกใชบริการสปาของนักทองเท่ียว

ตางชาติจําแนกตาม ลักษณะประชากรศาสตร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักทองเท่ียวตางชาติท่ีเขามาใช

บริการสปาโดยมีอายุ 20 ปขึ้นไป ในวัดโพธิ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง ทําการสุมตัวอยาง

แบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบประมาณคา มีคาความเชื่อมั่น 0.810 สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสําคัญในการเลือกใชบริการสปาของนักทองเท่ียวตางชาตใินวดัโพธิ์เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหท้ังในภาพรวมและรายดาน มีผลการวิเคราะหอยูในระดับมาก โดยในภาพรวมมี

ระดับความสําคัญระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษา 

และภูมิ ลําเนามีความสําคัญในการเลือกใชบริการสปาของนักทองเ ท่ียวตางชาติในวัดโพธิ์ เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คําสําคัญ: สปา, การบริการ, นักทองเท่ียวตางชาติ 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563  27 มีนาคม 2563 

  

S0180: การศึกษากระบวนการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาของพนักงานอัยการ 
 

อดิศร  ไชยคุปต 1   ผศ.ดร.อนันต  ธรรมชาลัย 2   และ พล.ต.ต. ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 3 
1  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2  คณบดีคณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
3  อาจารยท่ีปรึกษาหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาของพนักงานอัยการของ

ประเทศไทยและตางประเทศ โดยการวิเคราะหเน้ือหาจากขอมูลหนังสือตํารา เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัย และจาก

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ผลการวิจัยพบวา กระบวนการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาของพนักงานอัยการของประเทศไทย

และตางประเทศ มีความสอดคลองและแตกตางกัน ดังน้ี 

1. พนักงานอัยการของประเทศไทย พบวาในคดีอาญาท่ัวไปพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาท่ีตํารวจจะมี

หนาท่ีสอบสวนและเมื่อสอบสวนเสร็จจะสงสํานวนการสอบสวนมายังพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาวา ควรจะนําตัว

ผูตองหาดําเนินคดีตอไปในชั้นศาลหรือไม หากพนักงานอัยการมีคําส่ังฟองก็จะนําตัวผูตองหาไปดําเนินคดีชั้นศาล 

อันเปนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหลักท่ีปฏิบัติอยูเปนปกติ แตไมมีกระบวนการกล่ันกรองคดีหรือการใชวิธีอ่ืน

แทนการฟองคดีเพ่ือลดปริมาณคดีท่ีขึ้นมาสูศาลหรือเขาสูการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมหลักท่ีปฏิบัติอยูเปนปกต ิ

2. พนักงานอัยการตางประเทศ ไดแก 1) สหรัฐอเมริกา 2) เยอรมัน 3) ฝร่ังเศส 4) อังกฤษ และ 5) ญ่ีปุน 

พบวาพนักงานอัยการจะเขาไปมีสวนรวมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาท่ีตํารวจ และพนักงาน

อัยการจะพิจารณาวา ควรจะนําตัวผูตองหาดําเนินคดตีอไปในชัน้ศาลหรือไม แตพนักงานอัยการตางประเทศจะมีการ

นํากระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternatives to Justice) มาใช อันเปนกระบวนการหันเหคดีออกจากกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาหลักท่ีปฏิบัติอยูเปนปกติ (Diversion) ในการกล่ันกรองคดีหรือการใชวิธีอ่ืนแทนการฟองคดีเพ่ือลด

ปริมาณคดีท่ีขึ้นมาสูศาลหรือเขาสูการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมหลักท่ีปฏิบัติอยูเปนปกติ 

3. กระบวนการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาของพนักงานอัยการของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ

พนักงานอัยการในตางประเทศมีความเหมือนกันท่ีวาพนักงานอัยการมีอํานาจในการใชดุลพินิจท่ีจะฟองหรือไมฟอง

คดีอาญาเปนหลัก สวนท่ีแตกตางกัน คือ อํานาจของพนักงานอัยการในการรวบรวมสืบสวนสอบสวนในชั้นสอบสวน

ซึ่งในกฎหมายเยอรมัน กฎหมายฝร่ังเศส และกฎหมายญ่ีปุน พนักงานอัยการมีบทบาทน้ี สวนในกฎหมายอังกฤษ 

กฎหมายสหรัฐอเมริกา และกฎหมายไทย หนาท่ีดังกลาวเปนของพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาท่ีตํารวจ แต

กระบวนการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาของพนักงานอัยการตางประเทศจะมีกระบวนการเบ่ียงเบนคดีในชั้นกอน

ฟองเพ่ือลดปริมาณคดีท่ีไมมีความจําเปนตองนําเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาล เพราะการนําเขาสูกระบวนการ

ดังกลาวนอกจากจะทําใหเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตองใชเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน

ในการดําเนินคดีท่ีไมจําเปนแลว ยังทําใหคดีท่ีขึ้นสูศาลมีปริมาณมากเกินกวาความสามารถของบุคลากรท่ีจะ

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ: กระบวนการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา พนักงานอัยการ 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0181: การศึกษาสภาพปัจจุบัน และกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการ
ด าเนินการธุรกิจน าเที่ยวของไทย 
 
บษุศิดี  อคัรวงศ์วิภาส 1  อนนัต์  ธรรมชาลยั 2  ณฐัภสัสร  ธนาบวรพาณิชย์ 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 คณบดี คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และกลยทุธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัใน
การด าเนินการธุรกิจน าเที่ยวของไทย ผู้วิจยัได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจยัโดยใช้กระบวนการวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ 
โดยกระบวนการวิจัยเชิงเอกสารเป็นหลกั โดยการทบทวนทฤษฎี แนวความคิด และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง จาก
หนงัสอืต ารา ผลงานวิจยั สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ออนไลน์ที่เก่ียวข้อง 
 ผลการวิจยั พบวา่  
 1. จากการล าดับเหตุการณ์ส าคัญที่เก่ียวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวข้างต้น  1) เหตุระเบิด 7 
จงัหวดัภาคใต้ 2) เหตกุารณ์ฟา้ผา่เรือยอร์ชช่ือ MJ  และเหตกุารณ์เรือทอ่งเที่ยวช่ือ "ฟีนิกซ์" ลม่บริเวณเกาะเฮ จงัหวดั
ภเูก็ต ทัง้หมดเป็นนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนเสยีชีวิตจากเหตกุารณ์ครัง้นีเ้ป็นจ านวนมาก 3) ปัญหาจากบริษัทตา่งชาติใช้คน
ไทยเป็นตวัแทนจดทะเบียนบริษัทน าเที่ยว 4) อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเกิดการแขง่ขนัด้านราคา และกลายเป็น
จุดเร่ิมต้นของการเกิดปัญหาทางด้านคุณภาพ 5) นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า พฤติกรรมของ
นกัท่องเที่ยวปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้บริการบริษัทน าเที่ยวหรือบริษัททวัร์น้อยลง แตม่าเที่ยวแบบเดินทางด้วย
ตวัเองมากขึน้ 6) พบปัญหาการกระจกุตวัของนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติ ในด้านจดุหมายปลายทางการท่องเที่ยวยงัจ ากดั
อยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลกั เช่น กรุงเทพฯ ภเูก็ต และชลบรีุ นกัท่องเที่ยวไม่ได้กระจายตวัไปยงัเมืองรองต่าง ๆ 7) การ
เข้ามายงัอตุสาหกรรมท่องเที่ยวของคู่แขง่ขนัรายใหม่ 8) คูแ่ขง่ขนัรายเดิมในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว 9) สนิค้าทดแทน
การทอ่งเที่ยว 10) อ านาจตอ่รองของผู้ซือ้ทวัร์  และ 11) อ านาจตอ่รองจากการจ้างงานภายนอก 
 2. กลยทุธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนัในการด าเนินการธุรกิจน าเที่ยวของไทย ได้แก่ กลยทุธ์เชิง
รุก กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงแก้ไข เพื่อให้ผู้ ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย 
ตลอดจนผู้สนใจสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ: กลยทุธ์ ความได้เปรียบทางการแขง่ขนั การด าเนินการธุรกิจน าเที่ยว 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563  27 มีนาคม 2563 

  

S0182: การศึกษาสภาพปจจุบันในการจัดการความรับผิดชอบตอสังคม ของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

จุฑารัตน  อํานวยวุฒิกุล 1   ดร.ณัฐภัสสร  ธนาบวรพาณิชย  2   และ ผศ.ดร.อนันต  ธรรมชาลัย 3 
1  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  
2  อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
3  คณบดี คณะรัฐศาสตร มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันในการจัดการความรับผิดชอบตอสังคม ของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดใหญในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการ

วิจัยโดยใชกระบวนการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกระบวนการวิจัยเชิงเอกสารเปนหลัก โดยการทบทวนทฤษฎี 

แนวความคิด และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ จากหนังสือตํารา ผลงานวิจัย เอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ีเกี่ยวของ 

ผลการวิจัย พบวา สภาพปจจุบันในการจัดการความรับผิดชอบตอสังคม ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลาง และขนาดใหญในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบดวย 1) วิสัยทัศนของผูบริหาร มีการกําหนด

วิสัยทัศนในการจําลองภาพในอนาคตขององคกรท่ี มีการสนับสนุนและสงเสริมใหมีแนวการดําเนินกิจกรรมการ

จัดการความรับผิดชอบตอสังคม 2) นโยบายขององคกร มีการใชนโยบายการจัดการความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือ

เปนกลไกสําคัญการแกปญหาท่ีองคกรพึงปฏิบัติ เปนการลดปญหา และปองกันปญหาท่ีจะเกิดขึ้นจากการดําเนิน

ธุรกิจขององคกร 3) แผนงานการจัดทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม มีการดําเนินการตามแผนงานท่ีเปนรูปธรรม 

มีแผนการดําเนินโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ อยางชัดเจน 4) การจัดสรรงบประมาณ มีการกําหนดงบประมาณใน

การดําเนินการโครงการ มีผูดูแลงบประมาณ มีการควบคุมการทําบัญชีอยางเปนระบบ และมีการบันทึกและการ

รายงานผลการใชงบประมาณใหกับผูบริหารเพ่ือติดตามผล 5) การมอบหมายความรับผิดชอบ มีการออกแบบใหมี

หนวยงานรับผิดชอบความรับผิดชอบตอสังคมโดยตรง และการออกแบบใหบุคคลในองคกรเขามารวมกันปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 6) การมีสวนรวมของพนักงานพบการมุงเนนใหพนักงานทุกคน จากทุกสวนงานในองคกรของ

ตนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม โดยมีผูบริหารใหการสนับสนุน และ 7) 

ประเด็นขอคนพบอ่ืน ๆ พบวา ปจจุบันผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดใหญในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก โดยยังคงใชแนวทางการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมในองคกรท้ัง 4 ดาน ไดแก 1) ดานเศรษฐกิจ 2) 

ดานกฎหมาย 3) ดานจริยธรรม และ 4) ดานการกุศล 

 

คําสําคัญ: การจัดการความรับผิดชอบตอสังคม  ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ เขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 
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S0183: กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อการตระหนักรู้
ต่อตราสินค้า  บริษัท เอ็มเอส มีเดีย เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 
สภิุญญา จ๋ิวแหยม 1  
1 นกัศกึษาปริญญาโท มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาดและภาพลกัษณ์ขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อการตระหนกัรู้ต่อตรา
สินค้า บริษัท เอ็มเอส มีเดีย เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศึกษา ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ กับการตระหนักรู้ตราสินค้าของบริษัท เอ็มเอส มีเดีย เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 2) ศึกษา
ความสมัพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการตลาดการตระหนักรู้ตราสินค้าของบริษัท  เอ็มเอส มีเดีย เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) และ 3) ศกึษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษัท เอ็มเอส มีเดีย เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
กบัการตระหนกัรู้ตราสินค้าของบริษัท เอ็มเอส มีเดีย เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) กลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้บริโภค จ านวน 
300 คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสหสมัพนัธ์ 
(Correlation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นต่อกลยทุธ์การสง่เสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อจ าแนก
เป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากมีความเห็นล าดบัท่ี 1 คือ ด้านการใช้สือ่โฆษณา ล าดบัท่ี 2 คือ ด้าน
พนกังานขาย และล าดบัสดุท้าย คือ ด้านการประชาสมัพนัธ์ นอกจากนีภ้าพลกัษณ์ของบริษัท เอ็มเอส มีเดีย เซ็น
เตอร์ จ ากดั (มหาชน)โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ล าดบัที่ 1 คือ อปุกรณ์ที่ให้บริการมีความทนัสมยัและมีคณุภาพ ล าดบัที่ 2 คือ บริษัทสนองตอบความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ล าดับที่ 3 คือ บริษัทแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ล าดับที่ 4 คือ บริษัทมีความ
นา่เช่ือถือไว้ใจได้ และล าดบัสดุท้าย คือ การให้บริการลกูค้าน่าพึงพอใจ ตามล าดบั และการตระหนกัรู้ต่อตราสินค้า 
(Brand Awareness) ของบริษัท เอ็มเอส มีเดีย เซ็นตอร์ จ ากดั (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อจ าแนก
รายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นล าดบัแรก คือ ด้านการจดจ าได้ และ ด้านการระลกึได้ ตามล าดบั 
การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาดด้านการใช้สือ่โฆษณา มีความสมัพนัธ์กบัการตระหนกัรู้
ตราสินค้าของบริษัท เอ็มเอส มีเดีย เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) ระดบัสงู คือ .724 นอกนัน้ไมม่ีความสมัพนัธ์ 
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S0184: สมรรถนะผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ดจิิทัลในประเทศไทย 
 
นิลาวณัย์ พาณิชย์รุ่งเรือง 1  อนนัต์  ธรรมชาลยั  2  พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์ 3 
1 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 ผู้อ านวยการหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในประเทศไทย  ใน
ปัจจุบนัโดยใช้การวิจยัเชิงเอกสาร ศึกษาค้นคว้าต าราทางวิชาการเก่ียวกับสมรรถนะผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทศัน์
ดิจิทลัในประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมลูน ามาอ้างอิงเป็นข้อค้นพบ อนัจะท าให้ผลการวิจยัเกิดความนา่เช่ือถือและความ
แม่นย า ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะหรือความสามารถของผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในประเทศไทย
ในปัจจุบัน ในการท าหน้าที่รายงานข่าวท่ามกลางการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถพิจารณาได้จากการมี
ความรู้ความเข้าใจเนือ้หาข่าวสาร การมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ การมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของผู้ประกาศข่าว การมีัทักษะในการใช้ภาษา การมีทักษะในการใข้เสียง การมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและพหุทักษะ และยังรวมไปถึงการมีทัศนคติในการเป็นผู้ ประกาศข่าวและการมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมควบคูก่นัไปด้วย กลา่วได้วา่ ผู้ประกาศขา่วในยคุดิจิทลัควรมีบทบาทหน้าที่ท่ีมากกวา่การรายงาน
ขา่ว คือมีสว่นในการผลติเนือ้หาขา่วในรูปแบบออนไลน์และการน าเทคโนโลยีใหม ่ๆ  มาปรับใช้กบัรูปแบบการน าเสนอ
ขา่วทางโทรทศัน์ด้วย 
 
ค าส าคัญ: ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทศัน์ดิจิทลั สมรรถนะผู้ประกาศข่าว ผู้ประกาศข่าวสถานทีโทรทัศน์ดิจิทัลใน

ประเทศไทย 
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S0185: การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าของผู้บริโภคสตรีในเขต อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้การส่ือสารทางการตลาด 
 
ศภุนิตย์  สริุยะวงค์ 1  รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พนัธุ์แพ 2  
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาเร่ือง การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของผู้บริโภคสตรีในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยใช้การสื่อสารทางการตลาด มีวตัถปุระสงค์ เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้บริโภคสตรีใน 
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าของผู้บริโภคสตรีในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยใช้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ จ าแนกตามประชากรศาสตร์ มีวิธีการวิจัยโดยการเก็บ
แบบสอบถาม เพื่อหาคา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลจากการศกึษา พบวา่ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริโภคสตรีที่ซือ้ครีมบ ารุงผิวหน้าในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีอายอุยู่
ในช่วง 23-28 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศกึษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ อยูใ่นกลุม่วยัท างาน ที่มีรายได้ 
ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์บ ารุงประเภทต่อต้านลดริว้รอย ตดัสินใจซือ้
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าด้วยตนเอง ซือ้ประมาณ 1-2 ครัง้/เดือน ค่าใช้จ่ายในการซือ้ 501-1,000 บาท/ครัง้ ซือ้ผลิตภณัฑ์
จากร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง เคร่ืองมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า 
คือ ด้านโฆษณา ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการขายส่วนบคุคล ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการตลาดทางตรง 
ด้านการตลาดแบบดิจิทลั ด้านการตลาดแบบกองโจร โดยภาพรวมมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ในระดบัมาก 
 สมมติฐานข้อมลูด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง
กนัมีผลตอ่พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกตา่งกนั ผลจากการศกึษา พบวา่ ระดบัของรายได้และการศกึษาที่แตกตา่งกนัของ
ผู้บริโภคสตรีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าที่มีจ านวนความถ่ี
ของการซือ้แต่ละครัง้ มีจ านวนค่าใช้จ่ายในการซือ้ครีมบ ารุงผิวหน้า และมีการเลือกซือ้สินค้าในช่องทางการจัด
จ าหนา่ยหรือสถานท่ีซือ้ ที่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  
 
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า, ครีมบ ารุงผิวหน้า, การสื่อสารทางการตลาด, การสื่อสารทางการตลาดแบบ

บรูณาการ, การตดัสนิใจซือ้ 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0186: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โรงงานอุตสาหกรรมประกอบพัดลมในประเทศไทย 
 
วนัวษิา  โฉมโต 1  หฤทยั  น าประเสริฐชยั 2  และ ศภุฤกษ์  สขุสมาน 3 
1 นิสติโครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร/ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/ คณะบริหารธุรกิจ/ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2, 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ สาขาวชิาการจดัการ/ คณะบริหารธุรกิจ/มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาวิจยัมีวตัถปุระสงค์เพื่อ ศกึษาปัจจยัแรงจงูใจที่เป็นตวัเงินและปัจจยัแรงจูงใจที่ไมเ่ป็นตวัเงินที่มี
ผลตอ่การปฏิบตัิงานของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรมประกอบพดัลมในประเทศไทย เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลู
เป็นแบบสอบถามและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหคุณู  
 จากผลการวิจยัแยกผลการวิเคราะห์ได้เป็น 4 ส่วน คือ สว่นที่ 1 ระดบัความส าคญัของปัจจัยแรงจูงใจที่
เป็นตัวเงินโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยเงินเดือนหรือค่าจ้าง อยู่ในระดับสูง ด้านสวัสดิการและ
ประโยชน์เกือ้กูล และโบนสัอยู่ในระดบัต ่า ส่วนที่ 2 ระดับความส าคญัของปัจจัยแรงจูงใจที่ไม่เป็นตวัเงินโดยรวม
คา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัต ่า โดยความรับผิดชอบในงานอยู่ในระดบัต ่าที่สดุ สว่นท่ี3 ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง โดยด้านปริมาณงานอยู่ในระดบัสงู ด้านคณุภาพงานอยู่ในระดบัปานกลาง 
และด้านความรวดเร็วในการผลติหรือเวลา อยูใ่นระดบัต ่า และสว่นท่ี4 ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู พบว่า 
ปัจจัยแรงจูงใจที่เป็นตวัเงินและปัจจยัแรงจูงใจที่ไม่เป็นตวัเงินร่วมกันท านายระดบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานได้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p value < 0.001) ซึ่งตวัแปรทัง้หมดสามารถอธิบายการผนัแปรระดบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานได้ร้อยละ 54.1 ( R2 = 0.541)  
 
ค าส าคัญ: แรงจงูใจ แรงจงูใจที่เป็นตวัเงิน แรงจงูใจที่ไมเ่ป็นตวัเงิน ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
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มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563  27 มีนาคม 2563 

  

S0187: การสงเสริมรายไดใหชุมชนนวัตวิถีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

สุภา  บวรศิริปรีชากุล 1   ธีรวีร  ดิษญะไชยพงษ 2   ผศ.ดร.อนันต  ธรรมชาลัย 3 

1  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2  อาจารยประจําสาขาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
3  อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

นับจากท่ีรัฐบาลปจจุบัน ไดเขามาบริหารประเทศรวม 6 ป รัฐบาลใหความสําคัญตอการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารสนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีนโยบาย (Demand Economy) ในการ

ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือมุงหวงัใหเชื่อมโยงกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ในทุกธุรกิจตั้งแต

ระดับใหญไปจึงขนาดกลางและขนาดยอม ดวยเหตุดังน้ัน “OTOP นวัตวิถี” เดิมเปนจัดทําแบบท่ีชาวบานเคยผลิต

สินคาออกไปขายให วิถีชีวิตออกมาเปนผลิตภัณฑ และบริการแบบงายๆ ปจจุบันจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการ

สงเสริมรายไดใหชุมชนนวัตวิถีกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลใหทันสมัยมากขึ้น จึงตองพัฒนาแบบระเบิดจากภายใน  จึงควร

ท่ีจะสนับสนุนใหคนในทองถิ่นลุกขึ้นมาพัฒนาชุมชนของตนเองใหเขมแข็ง ดึงอัตลักษณชุมชนตั้งเดิมท่ีเนนความเรียบ

งาย เพ่ือสงเสริมใหชุมชนนวัตวิถีมีความเจริญ ยั่งยืน มั่งคั่ง และเขากับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได จึงควรสงเสริมใหชุมชน

ใหมีศักยภาพ โดย 1) สงเสริมพัฒนาคน 2) สงเสริมผลิตภัณฑ 3) สงเสริมการเพ่ิมมูลคาสินคาผานการเลาเร่ือง เพ่ือ

ไดทําใหวิถีชุมชนลักษณะคงอยู มั่น มีรายได และไมเส่ือมสลายลมหายตายจากไป 

 

คําสําคัญ: ชุมชนนวัตวิถี เศรษฐกิจดิจิทัล 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563  27 มีนาคม 2563 

  

S0189: การยอมรับของบุคลากรเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรกลุม
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑขวดแกวไทย 
 

สยาม เศรษฐบุตร 1   พิศมัย จารุจิตติพันธ 2 
1  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2  รองศาสตราจารย ดร. ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการยอมรับของบุคลากรเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของ

ชุมชนกลุมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑขวดแกวไทย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีทําการศึกษาคือบุคลากรท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีในพ้ืนท่ีท่ีเปนเขตท่ีตั้งอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑขวดแกวไทย จํานวน 1,153 คน คํานวณกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจงโดยใชสูตรของ เครจซี มอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 288 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห t-test และ F-test 

ผลการศึกษา พบวา บุคลากรโดยสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ CSR ท่ีเนนการมีสวนรวมในระดับ

ปานกลาง การยอมรับของบุคลากรเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมท่ีเนนการมีสวนรวม พบวา การยอมรับอยูใน

ระดับมาก ท้ังดานการเห็นดวยกับวตัถุประสงคของการดําเนินงาน CSR การเห็นดวยกับลักษณะการดําเนินงาน CSR 

ท่ีดี เห็นดวยกับการมุงเนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการทํา CSR และความเต็มใจในการมีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน CSR ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล และการยอมรับกับการมีสวนรวมของ

บุคลากร พบวา ระดับการศึกษา และชุมชนท่ีพักอาศัย เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความแตกตางของการยอมรับในแตละ

ดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

คําสําคัญ: ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน อุตสาหกรรม 

139



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
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S0190: การจัดการความรู้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมมะลิ ใน
เขตพืน้ท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
พิทกัษ์  ทบจนัทร์ 1  รัฐพล  ปราณีตรัตนานนท์ 2  
1 อาจารย์สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ ม.นอร์ทกรุงเทพ 
 2 อาจารย์สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ ม.นอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษากระบวนการการจดัการความรู้ของวิสาหกิจชมุชนผลติข้าวหอม
มะล ิในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัร้อยเอ็ด 2) เพื่อศกึษาระดบัการด าเนินงานของวิสาหกิจชมุชน และ 3) เพื่อศกึษากระบวนการ
การจดัการความรู้ที่สง่ผลตอ่การด าเนินงานวิสาหกิจชมุชน ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง คือ วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมมะลิ ในเขตพืน้ที่จังหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 400 แห่ง พบว่า การ
จดัการความรู้ของวิสาหกิจชุมชนมีการบ่งชีค้วามรู้อยู่ในระดบัปานกลาง มีการสร้างและแสวงหาความรู้อยู่ในระดบั
ปานกลาง มีการจัดความรู้ให้เป็นระบบอยู่ในระดับปานกลาง มีการประมวลและกลั่นกรองความรู้อยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีการเข้าถึงความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง มีการแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการ
เรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน มีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์อยู่ในระดบัปานกลาง มีโครงสร้าง
ลกัษณะการประกอบการอยู่ในระดบัปานกลาง มีแรงงานประกอบการอยู่ในระดบัปานกลาง มีการบริหารและการ
จดัการอยู่ในระดบัปานกลาง มีการจดัการและหาเงินทุนอยู่ในระดบัปานกลาง มีการจัดการตลาดอยู่ในระดบัปาน
กลาง และมีการจดัสรรผลประโยชน์จากการประกอบการอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การจัดการความรู้ส่งผลต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 
75.80 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
 
ค าส าคัญ: การจดัการความรู้ วิสาหกิจชมุชน ข้าวหอมมะล ิ
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0191: ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการท่ีจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการท่ีจัดท า
บัญชีชุดเดียวต่อมาตรการบัญชีชุดเดียว 
 
สจิุตราภรณ์  จิรัฐติกาล 1  สนุียน์รัตน์  วฒุิจินดานนท์ 2  ธานินทร์  คงศิลา 3 
1 นิสติปริญญาโท ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
3 อาจารย์ภาควิชาสง่เสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาความคาดหวงัและความพงึพอใจของผู้ประกอบการตอ่มาตรการจดัท า
บญัชีชุดเดียวของกิจการที่จดแจ้งเป็นผู้ประกอบการบญัชีชุดเดียว 2) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึง
พอใจของผู้ประกอบการต่อมาตรการจัดท าบญัชีชุดเดียวของกิจการที่จดแจ้งเป็นผู้ประกอบการบญัชีชุดเดียวเมื่อ
จ าแนกตามข้อมูลทัว่ไป 3) เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อมาตรการจดัท า
บัญชีชุดเดียวของกิจการที่จดแจ้งเป็นผู้ ประกอบการบัญชีชุดเดียว  และ 4) เพื่อศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะของ
ผู้ประกอบการต่อมาตรการบัญชีชุดเดียวของกิจการที่จดแจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว โดยกลุ่มตวัอย่าง
ผู้ประกอบการท่ีจดัท าบญัชีชุดเดียวตอ่กรมสรรพากร ซึง่เก็บรวมรวมข้อมลูโดยแบบสอบถาม จ านวน 551 คน การสุม่
เลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ
พืน้ฐาน คือ ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F test, LSD 
 ผลการวิจยั พบวา่  
 ผลการศึกษาสรุปได้ว่าผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจต่อมาตรการบญัชีชุดเดียวอยู่ในระดบัมากโดย
คะแนนเฉลีย่เท่ากบัร้อยละ 80 ของจ านวนกลุม่ตวัอย่าง ในสว่นของความคาดหวงันัน้ ผู้ประกอบการให้ความคาดหวงั
ในด้านสทิธิประโยชน์ด้านภาษีในระดบัมากที่สดุ และให้ความคาดหวงัในด้านเพิ่มศกัยภาพทางการผลติและการค้า 
สทิธิประโยชน์เก่ียวกบัโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สทิธิประโยชน์ด้านธุรกรรมทางการเงิน
และบญัชี ในระดบัมาก สว่นความพึงพอใจ ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในทกุด้านในระดบัมาก จากการทดสอบ
สมติฐาน พบว่า ผู้ประกอบการที่จดแจ้งเป็นผู้ประกอบการบญัชีชุดเดียวที่มี  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุสถาน
ประกอบการ ประเภทของการประกอบการ ประเภทนิติบคุคล เหตผุลในการจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการบญัชีชดุเดียว 
ที่ตัง้สถานประกอบการ ช่องทางการรับข่าวสารเก่ียวกับมาตรการบญัชีชุดเดียว ภาระภาษีที่ต้องช าระในปีที่ผ่านมา  
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่  .05 มีระดับความคาดหวงัและระดบัความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ .05 ความคาดหวงัและความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่จดแจ้งเป็นผู้ประกอบการบญัชีชุด
เดียวในด้านโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  และและด้านสิทธิประโยชน์ด้านธุรกรรมทาง
การเงินและบญัชีการค้าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่  .05 ในขณะที่ความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการที่จดแจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียวในด้านภาษีและด้านเพื่อเพิ่มศกัยภาพทางการผลิตและ
การค้าไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: มาตรการบญัชีชดุเดียว, มาตรการจดัเก็บภาษี, สทิธิประโยชน์ภาษี, มาตรการในทางภาษี 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0192: แนวทางการท าการตลาดเชิงเนือ้หาของผู้ประกอบการการตลาดออนไลน์ 
 
ดร. สหภาพ  พอ่ค้าทอง 1   ดร.ปฏิภาณ ลพบรีุ 2   และ ดร.พจน์ ใจชาญสขุกิจ3 
1, 2,  3 อาจารย์ คณะนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัมหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 
บทคัดย่อ  
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการท าการตลาดเชิงเนือ้หาของผู้ประกอบการการตลาด
ออนไลน์ โดยเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ ผลการวิจยัพบวา่ในการน าการตลาดเชิงเนือ้หามาใช้ใน
การท าการตลาดออนไลน์ของผู้ ประกอบการให้ประสบความส าเร็จนัน้ ผู้ ประกอบการจ าเป็นจะต้อง 1) ก าหนด
วตัถปุระสงค์ของการท าการตลาดเชิงเนือ้หาให้ชดัเจนว่าท าไปเพื่อตอบสนองวตัถปุระสงค์อะไร ให้ความรู้ เปลี่ยนแปลง
ทศันคติ หรือเกิดพฤติกรรม 2) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารด้วย 3) ผลิตเนือ้หาที่จะน าเสนอด้วยการระดม
ความคิดในการสร้างสรรค์เนือ้หา ก าหนดใจความส าคญั ก าหนดมาตรฐานของเนือ้หา สร้าง และน าเสนอเนือ้หาอย่าง
ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ, ก าหนดบทบาททีมงานให้ชัดเจน และน าเนือ้หาไปใช้ใหม่เมื่อมีโอกาส 4) เลือกช่องทางในการ
น าเสนอเนือ้หาด้วยสื่อประเภท Own Media, Paid Media และ Earn Media  และ 5) ประเมินผลโดยวดัจากจ านวนคนท่ี
เข้าถึงและมีสว่นร่วมกบัเนือ้หา และจากผลประกอบการ 
 
ค าส าคัญ: การตลาดเชิงเนือ้หา, การตลาดออนไลน์, การตลาดดิจิทลั 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0193: การรับรู้กิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ภาพลักษณ์ และความภักดีต่อแบรนด์ของบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ของประชาชนในเขตภาคตะวันออก 
 
ดร.ปฏิภาณ ลพบรีุ 1   ดร. สหภาพ  พอ่ค้าทอง 2   และ ดร.พจน์ ใจชาญสขุกิจ3 
1, 2,  3 อาจารย์ หลกัสตูรนเิทศศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรีุ 
 
บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยในครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตภาค
ตะวนัออก กับการรับรู้กิจกรรมเพื่อสงัคม(CSR) ของบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
การรับรู้กิจกรรมเพื่อสงัคม (CSR) การรับรู้แบรนด์ การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กร และความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ที่มีต่อ
บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) ของประชาชนในเขตภาคตะวนัออก ท าการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 400 คน สุม่ตวัอยา่ง
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ One Way ANOVA และ Pearson’s Correlation Coefficient ในการทดสอบสมมติฐาน 
ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 20 – 30  ปี มากที่สดุ มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน
จ านวนมากที่สุด ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาทมากที่สดุ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้กิจกรรม 
เพื่อสังคม (CSR) ของบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้แบรนด์  
ของบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)โดยรวม อยู่ในระดับมาก นอกจากนี ้กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรของ
บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก และมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ที่มีต่อบริษัท ปตท.จ ากัด 
(มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดบัสงู ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้กิจกรรมเพื่อสงัคม (CSR) การรับรู้แบรนด์ 
ภาพลกัษณ์องค์กร และความจงรักภกัดีต่อแบรนด์ ที่มีต่อบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ทุกตวัแปรมีความสมัพันธ์กัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมเพื่อสงัคม, การรับรู้แบรนด์, ภาพลกัษณ์องค์กร, ความจงรักภกัดีตอ่แบรนด์ 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

I0004: ศักยภาพและโอกาสในการเป็นศูนย์กลางโลจิสตกิส์ในเขตภาคอีสานของจังหวัดขอนแก่น 
 
สกุฤษ  ลนุชยัภา 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรากลุ  สโุคตรพรหมมี 2   
1 นกัศกึษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
2 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาหาปัจจยัศกัยภาพตอ่การเป็นศนูย์กลางโลจิสติกส์ใขเขตภาคอสีาน
ของจงัหวดัขอนแก่น และประยกุต์ใช้กระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบัชัน้เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัที่แสดงถึง
ศกัยภาพตอ่การเป็นศนูย์กลางโลจิสติกส์ในเขตภาคอีสานของจงัหวดัขอนแก่น 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึน้ตามหลักการของ
กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชัน้ จากนัน้วิเคราะห์หาคา่น า้หนกัความส าคญัของแตล่ะปัจจยั และท าการเปรียบเทียบ
ศกัยภาพในด้านโลจิสติกส์ของจงัหวดัทางเลอืกตอ่ปัจจยัที่ใช้เป็นเกณฑ์คดัเลือก เพื่อให้ได้จงัหวดัที่มีความเหมาะสม
ตอ่การเป็นศนูย์กลางโลจิสติกส์ในเขตภาคอีสาน 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยหลกัที่มีอิทธิพลต่อการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในเขตภาคอีสานของจังหวัด
ขอนแก่น เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยคือ โครงสร้างพืน้ฐาน (0.3752) ท าเลที่ตัง้ทางภมูิศาสตร์ (0.3571) ปริมาณ
การขนสง่สินค้าในรูปแบบต่างๆ (0.1370) ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (0.0879) และการสนบัสนนุจากภาครัฐและองค์กร
ปกครองท้องถ่ิน (0.0429) เมื่อน าค่าน า้หนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยัมาพิจารณาร่วมกบัค่าคะแนนความส าคญั
ของจงัหวดัทางเลอืก ซึง่ท าให้ทราบวา่จงัหวดัที่มีความเหมาะสมในการเป็นศนูย์กลางโลจิสติกส์ในเขตภาคอีสานคือ 
จงัหวดันครราชสมีา (0.5086) 
 
ค าส าคัญ: ศนูย์กลางโลจิสติกส์ การขนสง่ตอ่เนื่องหลายรูปแบบ กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชัน้ 
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I0005: สภาพปัญหาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนในประเทศไทย 
 
พทัธ์ธีรา  สถิตย์ภาคีกลุ 1  ผศ.ดร.อนนัต์  ธรรมชาลยั 2  ดร.เกียรติชยั  วีระญาณนนท์ 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา สาเหตขุองปัญหาและสง่เสริมการใช้พลงังานทดแทน เพื่อ
การพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนในประเทศไทย 
 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือต ารา เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัย และจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จากนัน้น าข้อมลูมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) พบวา่ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่สภาพปัญหา สาเหตขุองปัญหาและ
สง่เสริมการใช้พลงังานทดแทน เพื่อการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนในประเทศไทย ประกอบด้วยปัจจยั
ส าคญั 3 ประการ คือ 1) สภาพการณ์ปัจจุบนัและปัญหาในการจดัการการใช้พลงังานทดแทน 2) นโยบายการผลิต
และการเพิ่มประสทิธิผล และ 3) ปัจจยัภายนอก ประกอบด้วย นโยบายรัฐบาล การสนบัสนนุของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี ด้านการเมือง ด้านสงัคม ด้านการแขง่ขนั อีกทัง้จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขสภาพปัญหา 
สาเหตขุองปัญหาและสง่เสริมการใช้พลงังานทดแทน โดยจะต้องมีการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนใน
ประเทศไทยใน 3 ด้าน คือ ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม เพื่อให้การจดัการพลงังานนัน้มีประสทิธิภาพและ
บรรลตุามวตัถปุระสงค์ที่ได้ตัง้ไว้โดยต้องครอบคลมุและให้ความส าคญัในทุกๆ ด้าน และต้องมีการขบัเคลื่อนอย่าง
ตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
 
ค าส าคัญ: การสง่เสริมการใช้พลงังานทดแทน , สภาพปัญหา ,การพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรม 
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I0006: การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการเคมีอุตสาหกรรมยาง กรณีศึกษา 
บริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
รัตน์ชฎาภรณ์  พานิชนนั 1  กลุบณัฑิต  แสงดี 2   
1 นกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนสง่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเส้นทางและกระบวนการขนส่งสินค้าเคมีอุตสาหกรรมยาง 2) เพื่อ
ปรับปรุงเส้นทางการขนสง่สินค้าเคมีอตุสาหกรรมยาง เนื่องจากบริษัทกรณีศึกษานัน้ได้จดัสง่สนิค้าตามความเคยชิน
และไมม่ีการวางแผนเส้นทางในการจดัสง่ ซึง่สง่ผลกระทบให้มีระยะทางรวมมากในการจดัสนิค้าเคมีอตุสาหกรรมยาง
ในแตล่ะรอบ ทางผู้วิจยัจึงน าวิธีในการจดัเส้นทางการขนสง่มาใช้ 3 วิธี วิธีการหาจุดที่ใกล้ที่สดุ วิธีการแบบประหยดั 
วิธีการกวาดแบบตามเข็มนาฬิกา และวิธีการกวาดแบบทวนเข็มนาฬิกา มาใช้ประยกุต์ในการจดัเส้นทาง โดยค านงึถึง
ระยะทางในการจดัสง่และน า้หนกัการบรรทกุรวมถึงปริมาตรของลกูค้าแตล่ะราย จากการวิจยั พบวา่ การขนสง่สนิค้า
ในปัจจบุนัของบริษัทมีการใช้รถขนสง่ทัง้หมด 4 คนั ระยะทางรวมในการจดัสง่ 855.4 กิโลเมตร และค่าน า้มนัเชือ้เพลิง
จากเดิมรวม 4,000 บาท หลงัการปรับปรุงเส้นทางการขนสง่วิธีการหาจดุที่ใกล้ที่สดุ ใช้รถทัง้หมด 3 คนั ระยะทางรวม
ในการจดัสง่ลดลงเหลอื 413.4 กิโลเมตร และสามารถลดระยะทางรวมได้ 442 กิโลเมตร และคา่น า้มนัเชือ้เพลงิลดลง
เหลอื 609.83 บาท สามารถลดคา่น า้มนัเชือ้เพลงิรวมได้ 2,609.83 บาท 
 
ค าส าคัญ: สนิค้าเคมีอตุสาหกรรมยาง การขนสง่ วิธีฮิวริสติกส์ 
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I0007: การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์การจัดเก็บและเบิกจ่ายวัตถุดบิกรณีศึกษา บริษัท AAA 
จ ากัด 
 
ศภุกิตติ์  ศรีวรรณ์ 1  สภุาวดี  สายสนิท 2   
1 นกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนสง่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษากระบวนการด าเนินงานในการจดัเก็บและเบิกจ่ายวตัถดุิบ 2) 
เพื่อปรับปรุงและพฒันาอปุกรณ์ส าหรับลดระยะเวลาในการจดัเก็บและเบิกจ่ายวตัถดุิบ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ร่วมกบัการสงัเกตแบบมีสว่นร่วม พบว่า กระบวนการท างานของพนกังานใน
กิจกรรมการจดัเก็บและเบิกจ่ายวตัถดุิบมีความซ า้ซ้อนเสียเวลาในการท างานท าให้สง่ผลต่อขัน้ตอนการผลิตท าให้
ได้รับวตัถดุิบลา่ช้า อีกทัง้ยงัสญูเสียต้นทุนจากการเปลี่ยนกลอ่งบรรจุภณัฑ์ใหม่ เนื่องจากเสียหายจากแรงกระแทก
และกดทบัจากน า้หนกัของวตัถดุิบท่ีบรรจุอยู่ในกลอ่ง ผู้ศึกษาจึงได้ท าการปรับปรุงและพฒันาอปุกรณ์ในการจดัเก็บ
และเบิกจ่ายวตัถดุิบเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึน้ 
 จากการศึกษาพบว่า สามารถลดระยะเวลาของกระบวนการจดัเก็บและเบิกจ่ายวตัถดุิบได้ดงันี ้ระยะเวลา
ในการจดัเก็บวตัถดุิบก่อนปรับปรุงอยู่ที่ 22.5 นาที หลงัปรับปรุงอยูท่ี่ 15.3 นาที ผลตา่ง 7.2 นาที คิดเป็น 68% ระยะเวลา
ในการเบิกจ่ายวตัถดุิบก่อนปรับปรุงอยูท่ี่ 32.3 นาที หลงัปรับปรุงอยู่ที่ 22 นาที ผลต่าง 10.3 นาที คิดเป็น 68% ผลการ
พิจารณาด้านความคุ้มคา่ของการลงทนุ พบวา่ อปุกรณ์ออกแบบมีระยะเวลาคืนทนุ (PB) อยูท่ี่ 2 ชัว่โมง ซึง่น้อยกวา่ที่
บริษัทก าหนดไว้ที่ 2 ปี มลูคา่ปัจจุบนัสทุธิ (NPV) อยู่ที่ 227,432,206.16 บาท และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(IRR) อยู่ที่ 400,000% ซึ่งสามารถลดต้นทนุรวมจากการเปลี่ยนบรรจุภณัฑ์ใหม่ก่อนปรับปรุงอยู่ที่ 40,000 บาท/2 เดือน 
หลงัปรังปรุงอยูท่ี่ 16,000 บาท/2 เดือน ผลตา่ง 24,000 บาท คิดเป็น 40% 
 
ค าส าคัญ: อปุกรณ์การจดัเก็บ, หลกัการออกแบบ, มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ 
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I0009: แนวทางการจัดการธุรกิจประกันภัยในยุคการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม 
 
สมนกึ  เตชมหามงคล 1  อนนัต์  ธรรมชาลยั 2   
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนีเ้ป็นการศึกษาเร่ือง การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม (Digital Disruption) เกิดขึน้มาจาก
การแข่งขนัทางธุรกิจที่ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวตักรรม เพื่อเพิ่มสว่นแบ่งการตลาด หรือการ
สร้างตลาดใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุม่เป้าหมาย ในปัจจบุนัมีอยู่ทกุแวดวงธุรกิจไมว่่าจะเป็นธุรกิจประกนัภยั 
การเงินการธนาคาร การผลิตสินค้าและบริการต่างๆ และผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงนวตักรรม (Disruptive Innovation) 
เท่านัน้ที่จะอยู่ได้ในวงการแข่งขนัทางธุรกิจ เช่น บริษัทที่ท าธุรกิจเก่ียวกบัประกนัภยั หากต้องการอยู่รอดในโลกแห่ง
การแข่งขนั จ าเป็นต้องมีการพฒันาผลติภณัฑ์อยูต่ลอดเวลา มิสามารถหยดุนิ่งได้ ธุรกิจใดที่ตอบโจทย์กลุม่เป้าหมาย
ได้ดีและเร็วกว่าเท่านัน้ที่จะด าเนินธุรกิจต่อไปได้ ถ้าหากยงัด ารงอยู่ในตลาดในรูปแบบเก่า ใช้วิธีการแบบเดิมๆ ท า
การตลาดแบบดัง้เดิม (Traditional Marketing) เป็นการตลาดที่ไม่มีการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการบริหารทัว่ๆ ไป 
ถ้าหากไมแ่ข็งแรงพอก็คงจะต้องล้มหายตายจากไปได้อยา่งง่ายๆ เหมือนกนั เพราะมนัไมใ่ช่ยคุของ "ปลาใหญ่กินปลา
เล็ก" แต่มนัเป็นยคุของ "ปลาเร็วกินปลาช้า" จากการรวบรวมงานวิจัยเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจประกนัภยัสรุปได้ว่า 
ผู้บริหารจะต้องมี แนวคิดที่มีวิสยัทศัน์อยา่งกว้างขวางทนัเทคโนโลยี มีกลยทุธ์ส าหรับการเปลีย่นแปลงองค์กรโดยการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital transformation) น าเคร่ืองมือที่ทนัสมยัได้แก่ เทคโนโลยีส าหรับประกนัภยั (InsurTech) 
ซึง่จะเข้ามาพฒันาธุรกิจประกนัหลกัๆอยู ่4 ด้านด้วยกนัคือ ด้านการเลือกซือ้, การขายและการบริหาร, การพิจารณา
รับประกนั และการเคลม 
 
ค าส าคัญ: การจดัการ การประกนัภยั การเปลีย่นแปลงอยา่งพลกิโฉม 
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I0010: มุมมองผู้บริหารสายงานบัญชีต่อทักษะทางวิชาชีพบัญชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจัดท า
รายงานทางการเงนิ 
 
กญัญารัตน์  ฤาชา 1  ลกัษณ์สดุา  ชชัวรัตน์ 2  ภารดี นกึชอบ 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
2 นกัศกึษาหลกัสตูรปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
3 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของนกับญัชี 2) ศึกษาความสมัพนัธ์ของทกัษะทางวิชาชีพบกับคุณภาพการจัดท ารายงานทางการเงิน  
3) ศกึษาทกัษะทางวิชาชีพและคณุภาพการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีคาดหวงัของผู้บริหารงานบญัชี งานวิจยันีเ้ป็น
งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ที่มี รูปแบบการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Closed-end 
Questionnaire) โดยกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้บริหารบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 แหง่ 
ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและการวิเคราะห์
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ การวิเคราะห์ความแตกตา่งของคา่การกระจายของข้อมลู (F-Test) 
 จากการศกึษาผลการวิจยั พบวา่ ความคิดเห็นของผู้บริหารสายงานบญัชีต่อทกัษะทางวิชาชีพบญัชีมีระดบั
ความสมัพนัธ์กนัตอ่คณุภาพการจดัท ารายงานทางการเงิน เพราะทกัษะทางวชิาชีพบญัชีเป็นความสามารถและความ
ช านาญประเภทต่าง ๆ ที่จ าเป็น ต่อการน าทกัษะและแนวคิดทางวิชาชีพไปปฏิบตัิได้อยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางวิชาชีพบัญชี โดยด้านทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน 
ทกัษะทางคณุลกัษณะเฉพาะบคุคล ทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและการสือ่สาร ทกัษะการบริหารองค์กรและ
การจดัการของธุรกิจ มีผลเชิงบวก สง่ผลโดยตรงตอ่คณุภาพการจดัท ารายงานทางกางเงินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 และทกัษะทางวิชาชีพบญัชีมีระดบัความสมัพนัธ์ต่อคุณภาพการจัดท ารายงานทางการเงินอยู่ในระดบั
ปานกลาง เนื่องจากความสมัพันธ์ภายในระหว่างตวัแปรอิสระทักษะการบริหารองค์กรและการจัดการของธุรกิจ 
ทกัษะทางคณุลกัษณะเฉพาะบคุคล  ทกัษะทางปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและการสือ่สาร ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบตัิ
และหน้าที่งาน และทกัษะทางปัญญา มีความสมัพนัธ์ตอ่คณุภาพการจดัท ารายงานทางการเงินอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 
 
ค าส าคัญ: ทกัษะทางวิชาชีพบญัชี, รายงานทางการเงิน, ผู้บริหารสายงานบญัชี 
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I0014: การพัฒนาการมีสวนรวมของคนในชุมชนตลาดรอยป  อําเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ธีระพงษ  ลีลานุต 1, ผศ.ดร.อนันต ธรรมชาลัย 2, อ.มนสิชา โพธิสุข3 , ดร.ณัฐภัสสร ธนาบวรพาณิชย 4  

และ ผศ.ดร.ไพโรจน  พิภพเอกสิทธิ,์5 
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  
2 คณบดี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  
3 อาจารยประจาํหลักสูตรนิติศาสตร สาขาวชิานิตศิาสตร คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ   
4 อาจารยประจาํหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  
5 อาจารยประจาํภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 
บทคัดยอ  

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีความสําคัญตอความเจริญกาวหนา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยเปนอยางมาก และเปนท่ีเชือ่กันวาความสําคัญของการทองเท่ียวจะมีมากขึ้นในอนาคต  การบริหารความ

เส่ียงระดับองคกร (Enterprise Risk Management) กระบวนการท่ีบุคลากรท่ัวท้ังองคกรไดมีสวนรวมในการคิด 

วิเคราะห และคาดการณถึงเหตุการณ หรือความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมท้ังการระบุแนวทางในการจัดการกับความ

เส่ียงดังกลาว ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมหรือยอมรับได เพ่ือชวยใหองคกรบรรลุในวัตถุประสงคท่ีตองการ ตามกรอบ

วิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร รวมถึงการทองเท่ียวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) วาหมายถึงการทองเท่ียว

กลุมใหญหรือกลุมเล็กท่ีมีการจัดการอยางดีเยี่ยม เพราะสามารถดํารงไวซึ่งทรัพยากรทองเท่ียวใหมีความดึงดูดใจ

อยางไมเส่ือมคลาย และธุรกิจทองเท่ียวมีการปรับปรุง คุณภาพใหไดผลกําไรอยางเปนธรรม โดยมีนักทองเท่ียวเขามา

เยี่ยมเยือนสม่ําเสมออยางเพียงพอ แตมีผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอมท่ีสุดอยางยนืยาว ยกตัวอยาง  "สามชุก" เปน

เมืองเล็กๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย ในอดีตสามชุกคือแหลงท่ีผูคนหลากหลายเชื้อชาติท้ังไทย จีน มอญ ฯลฯ มามี

สัมพันธตอกันในลักษณะของการแลกเปล่ียน และซื้อขายสินคา จนพัฒนาไปสู การลงหลักปกฐาน สรางเมืองท่ีมั่นคง

ขึ้นมา  ตลาดสามชุก เปนตลาดสําคัญในการติดตอคาขายแลกเปล่ียนสินคาท่ีสําคัญในอดีต ตั้งแตเมื่อ 100 กวาป

กอน ตั้งอยูริมแมนํ้าทาจีน จังหวัดสุพรรณบุรี แตเมื่อถนนคือ เสนทางจราจรทางบกท่ีเขามาแทนท่ีการเดินทางทางนํ้า 

ทําใหคนหันหลังใหกับแมนํ้าทาจีน ความสําคัญของตลาดแลกเปล่ียนสินคาริมนํ้าเร่ิมลดลง บรรยากาศการคา ขายใน

ตลาดสามชุกเร่ิมซบเซา และเมื่อตองแขงขันกับหางสรรพสินคาขนาดใหญ และตลาดนัดภายนอก ทําใหรานคา

ภายในตลาดตองหาทางปรับตัว  

 

คําสําคัญ: การพัฒนาการทองเท่ียว, การทองเท่ียวท่ียั่งยืน, ตลาดสามชุก 
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I0015: คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานในอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหลยานยนตของ
ประเทศไทย 
 

ปยาภรณ พรหมทัต 1, ดร.เกียรติชัย วีระญาณนนท  2 และ พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ 3 
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  
2 อาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
3 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  

 
บทคัดยอ  

คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานในอุตสาหกรรมชิ้นสวนอะไหลยานยนต มีความสําคัญอยางยิ่งในการ

ทํางานปจจุบัน เพราะคนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญเปนตนทุนทางสังคมท่ีมีคุณคา ในปจจุบันคนสวนใหญตองเขาสู

ระบบการทํางานตองทํางานเพ่ือการดํารงอยูไดและตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน เมื่อคนตองการทํางานในท่ี

ทํางานเปนสวนใหญ จึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสม ทําใหเกิดความสุขท้ังรางกายและจิตใจ มีความรูสึกมั่นคงท้ังสุข

ภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม บทความน้ีจึงไดเสนอแนวคิด

และทฤษฎีตางๆ    เพ่ือคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานในอุตสาหกรรมชิน้สวนอะไหลยานยนตของประเทศไทย มี 

8 แนวทาง ประกอบดวย 1. การไดรับคาตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2. สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึง

ความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3. ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน 4. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 

5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 6. ประชาธิปไตยในองคกร 7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต

สวนตัว 8. ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม อันเปนปจจัยสําคัญในตอคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานใน

อุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหลยานยนตของประเทศไทย ดังน้ันอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหลยานยนตควรพัฒนา

คุณภาพชีวิตของแรงงานท่ีมีความเหมาะสมจะทําใหเกิดความสุข ความมั่นคง หากเกิดความรูสึกท่ีดีตองานจะสงผลดี

ตอท้ังตัวบุคคล และองคกร คุณภาพชีวิตการทํางานสงผลตอองคกร เชน 1) ชวยเพ่ิมผลผลิตขององคกร 2) ชวย

ปรับปรุงศักยภาพของผูทํางาน 3) ชวยเพ่ิมขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัตงิาน ตลอดจนเปนแรงจูงใจในการทํางานของ

พนักงาน  

 

คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางาน, แรงงานภาคอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหลยานยนต 
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NBU_I0016: การศึกษาสภาพการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน 
 
พนม  พรมมิรัตนะ 1  ผศ.ดร.อนนัต์  ธรรมชาลยั 2  ดร.เกียรติชยั วีระญาณนนท์ 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน  
และข้อจ ากดัในการด าเนินการจัดการกากของเสียอตุสาหกรรม 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การก ากบัดแูลที่ดีของ
หนว่ยงานรัฐ ในการด าเนินการจดัการกากอตุสาหกรรมมีประสทิธิภาพในระดบัต ่า เพราะวา่ยงัพบปัญหาข้อร้องเรียน
การลกัลอบทิง้กากอตุสาหกรรมตามที่สาธารณะในหลายพืน้ที่ ดงันัน้จึงต้องเสริมสร้างความเข้าใจที่ถกูต้อง ก าหนด
มาตรการเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม สนบัสนนุบคุลากรและองค์ความรู้ และบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งจริงจงั เร่งรัดและติดตามโรงงานผู้ก่อก าเนิดกากอตุสาหกรรม เข้าสูร่ะบบการจดัการกากอตุสาหกรรม 
2) การจดัการกากอุตสาหกรรมอย่างยัง่ยืน ส่งเสริมโรงงานอตุสาหกรรม ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการจดัการ
ของเสียให้เหลอืจ านวนน้อยและสร้างคณุค่าด้วยเทคนิคการจดัการ 3 Rs (Reuse Reduce Recycle) และ 3) การพฒันา
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ Green Industry เป็นโครงการของภาครัฐในการด าเนินการจดัการกากอตุสาหกรรมอนัตรายให้
มีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ก่อก าเนิดร่วมพฒันากระบวนการการจัดการ เพื่อลด
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและระบบนิเวศ น าไปสูก่ารพฒันาอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 
ค าส าคัญ: การบริหารจดัการ, กากอตุสาหกรรม 
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I0017: สภาพปจจุบันในการพัฒนาองคการสูความเปนเลิศของกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

รัตติกาล โสวะภาส 1 , ผศ.ดร.อนันต ธรรมชาลัย  2 และ ดร.ชัยวฒุิ จันมา 3 
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  
2 คณบดี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
3 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหสภาพปจจุบันในการพัฒนาองคการสูความเปนเลิศของกลุม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิจัย โดยใชกระบวนการวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ กระบวนการวิจัยเชิงเอกสารและเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเปนหลัก โดยการทบทวนทฤษฎี 

แนวความคิด และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยสภาพปจจุบัน จากหนังสือตํารา ผลงานวิจัย ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

ออนไลนท่ีเกี่ยวของ และทําการสรุป การวิเคราะห และสังเคราะหตามแนวคิดเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ออกเปน 

7 ประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ดานการนําองคกร พบวา ผูนําระดับสูงขององคกรมีการปฏิบัติงานตาม

บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบโดยรวมแลวทําใหองคกรมีการพัฒนากอใหเกิดมีความยั่งยืน มีระบบการกํากับ

ดูแลองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 2) ดานกลยุทธ พบวา องคกรในปจจุบันมีการวางแผนกลยุทธ มีแบบแผนมีขั้นตอน 

มีกระบวนการจัดทํากลยุทธ มีกรอบเวลาของการวางแผนระยะส้ันและระยะยาวอยางชัดเจน 3) ดานลูกคา พบวา 

องคกรในปจจุบันน้ียังมีการรับฟงขอแนะนําจากลูกคา มีการสรางปฏิสัมพันธกับลูกคาท่ีดี มีการนําสารสนเทศมาใช

เพ่ือตอบสนองกับความตองการของลูกคา 4) ดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู พบวา องคกรมีวิธีการ

เลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการ และปรับปรุงขอมูล สารสนเทศ และสินทรัพย เพ่ือนําความรูขององคกรมา

ประกอบการทบทวน ปรับปรุงผลการดําเนินการภายในองคกร มีการจัดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตามบริบทของ 

องคกร 5) ดานบุคลากร พบวา องคกรมีวิธีการประเมินความตองการดานขีดความสามารถเปนรายบุคคล 6) ดานการ

ปฏิบัติการ พบวา การดําเนินธุรกิจแตกตางตามประผลิตภัณฑและกระบวนการการทํางาน และ 7) ดานผลลัพธ 

พบวา องคกรมีผลการดําเนินการและการปรับปรุงในดานท่ีสําคัญทุกดานขององคกร  

 

คําสําคัญ: การพัฒนาองคการ, ความเปนเลิศ, กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
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I0018: การปรับปรุงระบบการจัดเก็บและค้นหาสินค้า กรณีศึกษา บริษัท AAA จ ากัด 
 
สริุยะ  จนัทร์ไทย 1  สภุาวดี สายสนิท 2 
1 นกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนสง่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการจดัเก็บและค้นหาสินค้าและเพื่อลดระยะเวลาในการ
ค้นหาสนิค้า ซึง่เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์แบบไมม่ีโครงสร้างจากแผนกขายสนิค้าออนไลน์ของบริษัท AAA 
จ ากดั มีระยะเวลาในการท างามากเกิดเนื่องมาจากมีระบบการจดัเก็บสนิค้าแบบสุม่เก็บท าให้การค้นหาและการหยิบ
สินค้าใช้เวลานาน ผู้ศึกษาจึงน าเอาทฤษฎีทางด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กบัการศึกษาโดยใช้
ทฤษฎี ECRS เพื่อท าให้กระบวนการท างานเป็นไปได้ง่ายขึน้ด้วยการมใช้ S (Simplify) และทฤษฎี ABC Analysis ใช้
เพื่อช่วยปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าใหม่โดยการน าเอาข้อมูลขายสินค้าย้อนหลัง 3 เดือนเป็นข้อมูลตัง้ต้น 
แอพพลเิคชัน่ Trello ใช้เพื่อประสานงานและแจกแจงงานหรือการประชุมของแผนกขายสินค้าออนไลน์ และแอพพลเิคชัน่ 
Checkstockpro ใช้เพื่อเป็นฐานข้อมูลของตัวสินค้าที่ท าการปรับปรุงด้วยทฤษฎี ABC Analysis เสร็จสิน้แล้ว 
หลงัจากการปรับปรุงเสร็จสิน้ระยะเวลาในการด าเนินงานของแผนกสนิค้าออนไลน์นัน้ลดลง 
 จากการศกึษาพบว่า สามารถลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้าและปรับปรุงระบบการจดัเก็บใหมไ่ด้และท า
ให้เวลาในการด าเนินงานลดลง ซึ่งก่อนการปรับปรุงนัน้พนกังานใช้เวลาในการด าเนินงานรวม 244 นาที และใช้เวลา
ในการหยิบสนิค้า 108 นาที เมื่อเปรียบเทียบหลงัการปรับปรุงพนกังานใช้เวลาในการด าเนินงานรวม 160 นาที และใช้
เวลาในการหยิบสนิค้า 41 นาที เห็นได้ว่าเวลาหลงัการปรับปรุงระบบการจดัเก็บใหม่ใช้เวลาลงถึง 84 นาที หรือคิดเป็น
ร้อยละ 34.25 
 
ค าส าคัญ: แอพพลเิคชัน่ Trello, แอพพลเิคชัน่ Checkstockpro, ระบบการจดัเก็บ 
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I0019: การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชนิดแบบถุง กรณีศึกษา ตัวแทน
ขนส่ง ป้ามาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ก ำพล  จิตรพรทรัพย์ 1  กลุบณัฑิต  แสงดี 2 
1 นกัศึกษำ สำขำวิชำเทคโนโลยีโลจิสติกส์และกำรจดักำรระบบขนสง่ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลตะวนัออก 
วิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

2 อำจำรย์ สำขำวิชำเทคโนโลยีโลจิสติกส์และกำรจัดกำรระบบขนส่ง มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลตะวนัออก 
วิทยำเขตจกัรพงษภวูนำรถ 

 
บทคัดย่อ 
 งำนวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษำเส้นทำงกำรขนสง่ผลิตภณัฑ์นมพร้อมดื่มชนิดแบบถงุไปยงัโรงเรียนตำ่ง ๆ 
และเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงเส้นทำงกำรขนสง่ให้มีระยะทำงกำรขนส่งที่สัน้ลง เนื่องจำกทำงกรณีศึกษำไม่มีกำร
จัดรูปแบบกำรขนส่งที่เหมำะสมและไม่มีกำรพิจำรณำกำรจัดเส้นทำงกำรขนส่งที่เป็นมำตรฐำน ส่งผลให้มีระยะ
ทำงกำรขนสง่ที่ยำวและต้นทนุเชือ้เพลงิที่สงู ผู้ศกึษำจึงได้ท ำกำรแก้ไขปัญหำดงักลำ่ว โดยกำรน ำกำรจดัเส้นทำงแบบ 
Nearest Neighbor Algorithm และแบบ Saving Algorithm มำช่วยในกำรจดัเส้นทำงกำรขนสง่โดยกำรเปรียบเทียบ
กบักำรจัดเส้นทำงกำรขนส่งแบบเดิม โดยจำกกำรจดัเส้นทำงกำรขนสง่แบบเดิมก่อนปรับปรุงมีระยะทำงกำรขนส่ง
โดยรวมอยู่ที่ 786 กิโลเมตร และต้นทุนค่ำเชือ้เพลิงอยู่ที่ 2,068.41 บำท ซึ่งจำกวิจัยกำรจัดเส้นทำงกำรขนส่งทัง้ 2 
รูปแบบ พบวำ่กำรจดัเส้นทำงกำรขนสง่แบบ Nearest Neighbor Algorithm มีระยะทำงกำรขนสง่โดยรวมอยูท่ี่ 553.1 
กิโลเมตร ลดลงจำกก่อนปรับปรุง 232.9 กิโลเมตร และต้นทนุคำ่เชือ้เพลงิอยูท่ี่ 1,464.4 บำท ลดลงจำกก่อนปรับปรุง 
603.6 บำท ซึ่งในขณะที่กำรจัดเส้นทำงกำรขนส่งแบบ Saving Algorithm มีระยะทำงกำรขนส่ง โดรวมอยู่ที่ 1,192 
กิโลเมตร เพิ่มขึน้จำกก่อนปรับปรุง 406 กิโลเมตร และต้นทนุค่ำเชือ้เพลงิเพิ่มขึน้จำกก่อนปรับปรุง 1,087.6 บำท ดงันัน้
กำรจดัเส้นทำงกำรขนสง่แบบ Nearest Neighbor Algorithm ให้ระยะทำงกำรขนสง่ที่สัน้ท่ีสดุ 
 
ค าส าคัญ: เส้นทำงกำรขนสง่/Nearest Neighbor Algorithm/Saving Algorithm 
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I0020: การจัดแผนผังคลังสินคาใหมดวยวิธี Systematic Layout Planning (SLP)  
กรณีศึกษา: โรงงาน ส.นรมล พลาสติก 
 

ธัญวรัตน   ฤทธิเดช 1, ณัฐพงศ ชโูชติถาวร 2  
1 สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจดัการระบบขนสง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วทิยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
2 อาจารยท่ีปรึกษา สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจดัการระบบขนสง คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
บทคัดยอ  

การจัดแผนผังคลังสินคาใหมดวยวิธี Systematic Layout Planning (SLP) กรณีศึกษา : โรงงาน ส.นรมล 

พลาสติก มีวัตถปุระสงค 1) เพ่ือศึกษาวิธีการจัดเก็บในคลังสินคา และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการลดระยะเวลาท่ีใชใน

การเคล่ือนท่ีของวัสดุ ปจจุบันการบริหารคลังสินคาน้ันยังไมเหมาะสมเทาท่ีควรเน่ืองจากระยะทางท่ีใชเดินทาง

ระหวางสถานีอยูหางกัน และคอนขางใชเวลา จึงสงผลใหการดําเนินงานในแตละวันเกิดความลาชา และสูญเสียเวลา

ในการดําเนินงานภายในคลังอยางเปลาประโยชน จึงไดวิเคราะหผังโรงงานโดยใชทฤษฎี Systematic Layout 

Planning (SLP) นํามาประยุกตใช และปรับปรุงเพ่ือใหไดรูปแบบของผังโรงงานใหมท่ีเหมาะสมท่ีสุดและนําเสนอการ

ปรับปรุงแกเจาของกิจการ โดยนําเสนอ 3 รูปแบบ ผลการวิจัย พบวา แผนผังโรงงานท่ีดีท่ีสุดคือผังโรงงานในรูปแบบท่ี 

2 เน่ืองจากเปนแผนผังท่ีมีกระบวนการทํางานท่ีสอดคลองและตอเน่ืองกันมากท่ีสุด คือ สถานีท่ี 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 

5-6 และ 7-8 มีความสัมพันธสูงมาก และสถานีท่ี 6-7 มีความสัมพันธท่ีสูง  

 

คําสําคัญ: คลังสินคา, การจัดการ ,โรงงาน 
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I0021: การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกล่องบรรจุภัณฑ์ขึน้ตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือขนส่งไปยัง
ประเทศลาว กรณีศึกษา บริษัท ABC จ ากัด (มหาชน) 
 
ไอลดา  อศัดรเทพไท 1  ณฐัพงศ์  ชโูชติถาวร 2 
1 สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนสง่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
บทคัดย่อ 
 การออกแบบการจัดวางกล่องบรรจุภัณฑ์ลงในตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ด้วยวิธีการค านวณและวิเคราะห์หา
รูปแบบการจดัวางกลอ่งบรรจภุณัฑ์ที่เหมาะสม กรณีศกึษา บริษัท ABC จ ากดั (มหาชน) งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) 
เพื่อศกึษากระบวนการจดัสนิค้าขึน้ตู้คอนเทนเนอร์ และ 2) เพื่อลดระยะเวลาในการจดัสนิค้าขึน้ตู้คอนเทนเนอร์ ปัจจบุนั 
การออกแบบการจัดวางบรรจุภัณฑ์ลงในตู้คอนเทนเนอร์ยังไม่เหมาะสมเนื่องจาก พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต้องใช้
ประสบการณ์ ในการท างานสงู เนื่องจากปัญหาการออกแบบการจดัวางบรรจภุณัฑ์ลงในตู้คอนเทนเนอร์ เป็นปัญหาที่
มีความซบัซ้อนสงูมาก ดงันัน้ด้วยประสบการณ์ของพนกังานจึงไมเ่พียงพอท่ีจะ ออกแบบการจดัวางกลอ่งบรรจภุณัฑ์
ลงในตู้คอนเทนเนอร์ได้อยา่งมปีระสทิธิภาพและในบางครัง้ อาจมีความผิดพลาดในจดัวางซึง่สง่ผลให้เกิดการใช้ระยะ
เวลานานมากเกินความจ าเป็น และเกิดความสญูเปลา่ในการใช้พืน้ที่ภายในตู้ ได้ไมเ่ต็มประสิทธิภาพเทา่ที่ควร เนื่อง
การจดัวางกลอ่งบรรจภุณัฑ์ภายในตู้แตล่ะครัง้ ของพนกังาน ท างานตามความเคยชินและอาศยัประสบการณ์ในการ
จดัวางเป็นหลกั โดยไมไ่ด้ค านึงถึงปัจจยัอื่นๆ ท่ีสง่ผลกระทบต่อกลอ่งบรรจุภณัฑ์เท่าที่ควร จากปัญหาดงักลา่วผู้วิจยั
จึงได้วิเคราะห์หาแนวทางการจดัวางกลอ่งบรรจภุณัฑ์ขึน้ตู้คอนเทนเนอร์โดยใช้สตูรทฤษฎีและวิธีการค านวณการจดั
วางกลอ่งบรรจุภณัฑ์ขึน้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสม โดยผลการวิจยัพบวา่ การจดัวางกลอ่งบรรจภุณัฑ์ทีเหมาะสมที่สดุ
คือรูปแบบที่ 2 จะจดัวางโดยการวางให้กลอ่งบรรจภุณัฑ์ B ขึน้ก่อนกลอ่งบรรจุภณัฑ์ A เนื่องจากเป็นกลอ่งบรรจุภณัฑ์
ที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าจึงสามารถรองรับขนาดของกลอ่งบรรจุภณัฑ์ A ที่น ามาวางซ้อนทบัได้ท าให้สามารถเรียงกลอ่ง
บรรจุภณัฑ์ได้ครบถ้วนทกุกลอ่ง อีกทัง้ยงัสามารถลดระยะเวลารวมถึงสามารถใช้พืน้ที่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ได้เต็ม
ประสทิธิภาพตามเป่าหมายที่ได้ก าหนดไว้ได้ 
 
ค าส าคัญ: กลอ่งบรรจภุณัฑ์, ตู้คอนเทนเนอร์, การจดัเรียง, ประสทิธิภาพ 
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I0022: การเพิ่มประสิทธิภาพในการหยบิสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ABC จ ากัด 
 
ชานนท์  แซเ่หลีย่ว 1  ณฐัพงศ์ ชโูชติถาวร 2 
1 นกัศึกษา สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนสง่ มหาวิทยาลยัเทคโนโยลีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขต
จกัรพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนสง่ มหาวิทยาลยัเทคโนโยลีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขต
จกัรพงษภวูนารถ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดคลงัสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 2) เพื่อลด
ระยะเวลาในการค้นหาสินค้า ซึ่งบริษัทที่เลือกใช้ในการแก้ไขปัญหาคือ บริษัท ABC จ ากดั ปัญหาในบริษัทที่พบคือ
การค้นหาสนิค้าตา่ง ๆ  เกิดความลา่ช้าอยา่งมากเนื่องจากเก็บสนิค้าไว้ไมเ่ป็นหมวดหมูท่ าให้ใช้ระยะเวลาค้นหาสนิค้า
และการตรวจนบัสนิค้ายอดไมต่รงกนั จากการท่ีพบปัญหาดงักลา่วได้น า ABC Analysis มาช่วยในการจดัสนิค้าตาม
ความถ่ีและน าเทคโนโลยี คิวอาร์โค้ดมาช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ โดยได้ด าเนินการเร่ิมปรับปรุงในรูปแบบที่ 1 
คือการน าข้อมลูต่าง ๆ มาใสค่ิวอาร์โค้ด จะมีรายละเอียดในการหยิบสินค้าและจะระบตุ าแหน่ง Location ไว้ในการ
แบบฟอร์ม หลงัจากการได้ทดลองใช้งาน ท าให้ทราบถึงปัญหาที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมในสว่นใดจึงได้ด าเนินการปรับปรุง
รูปแบบที่ 2 โดยจะใสข้่อมลูเพิ่มเติมลงไปคือ แผนที่ Location ภายในสนิค้าและมีภาพสนิค้าถกูจดัเก็บสว่นไหนของแร็ค 
 หลงัจากการได้ท าการปรับปรุงทัง้หมดพบวา่ก่อนปรับปรุงใช้เวลาในการค้นหาสินค้าทัง้หมด 141.52 นาที 
หลงัจากการด าเนินการปรับปรุงในรูปแบบท่ี 1 สามารถใช้เวลาในการค้นหาสนิค้าทัง้หมด 100.24 นาที สามารถเวลา
ลงไปได้ 42.08 นาที หลงัจากที่ได้เร่ิมปรับปรุงรูปแบบที่ 2 สามารถใช้เวลาในการค้นหาสนิค้าทัง้หมด 41.12 นาที ลดเวลา
ไปได้หมด 59.12 นาที หลงัจากการจบัเวลาพบการรูปแบบการปรับปรุงที่ 2 เหมาะสมที่สดุส าหรับการใช้งาน 
 
ค าส าคัญ: การเพิ่มประสทิธิภาพการหยิบสนิค้า, การวิเคราะห์แบบเอบีซี, คิวอาร์โค้ด 
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NBUI0023:  สภาพปัจจุบันของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี ของไทย 
 
อโณทยั ดวงดารา *1  ผศ.ดร.อนนัต์ ธรรมชาลยั  2  และ พล.ต.ต. ดร.สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ  
2 คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์                
มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ   

 
 
บทคัดย่อ  
 บทความวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจบุนัของการบริหารแบบมีสว่นร่วมในการขบัเคลือ่นแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของไทย ผู้ วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิจัย (methodology) โดยใช้
กระบวนการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยกระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary 
research) เป็นหลกั โดยการทบทวนทฤษฎี แนวความคิด และวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกบัการวิจยัสภาพปัจจุบนั จาก
หนงัสือต ารา ผลงานวิจยั สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ด้านแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการบริการแบบมีสว่นร่วม 
และแผนพฒันาในภาคสว่นตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ผลการวิจยั พบวา่ สภาพปัจจบุนัของการบริหารแบบมีสว่นร่วมในการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ของไทย สามารถจ าแนกออกเป็น 5 ประเด็นส าคญั ดงันี ้1) การมีสว่นร่วมในการวางแผน พบวา่การมีสว่นร่วมในด้าน
การวางแผน การรับรู้ข้อมลูเก่ียวกบัการวางแผนและการร่วมวางแผนกิจกรรม ซึ่งประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการ
ค้นหาปัญหา สาเหต ุการวางแผนป้องกนั การวางแผนแก้ไขร่วมกนั เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทางด้านการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 2) การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ พบวา่ การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในรูปของการใช้สทิธ์ิ
เลือกทางเลือกเพื่อให้เป็นฉันทามติ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยด้วย พบการมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจซึ่งเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนากิจกรรมในชุมชน สงัคม 
ประเทศชาติ  3) การมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิ / ด าเนินการ พบวา่  การด าเนินการในกิจกรรมตา่ง ๆ ด้วยการมีสว่นร่วม
ของประชาชนเพื่อการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน โดยได้รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆด้วยความมุ่งมัน่ 4) 
การมีสว่นร่วมในการจดัสรรผลประโยชน์ พบว่า การร่วมกนัจดัสรรประโยชน์ หรือผลของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ซึ่ง
ผลของการตดัสินใจที่เกิดขึน้นัน้จะถูกกระจายลงไปยงัผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย  และ 5) การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล พบวา่ การก าหนดหลกัการและเหตผุลในการประเมินผลการด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
ค าส าคัญ: การบริหารแบบมีสว่นร่วม การขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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I0024: การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ที่ เกิดขึน้ในห่วงโซ่อุปทาน การส่งออกมังคุดไปยังประเทศ
เวียดนาม กรณีศึกษา ยุดีเอ็กพอร์ตฟลุ๊ต 
 
ทองเทพ  ยืนยง 1  รัฐยา  พรหมหิตาทร 2 
1 นกัศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนสง่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาวิจยัฉบบันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาโซอ่ปุทานของการสง่ออกมงัคดุไปยงัประเทศเวียดนาม ศกึษา
บทบาทของกรณีศึกษาและสว่นท่ีเก่ียวข้องให้ได้ทราบถึงต าแหนง่ของในโซ่อปุทาน และได้วิเคราะห์ต้นทนุโลจิสติกส์
ของกรณีศึกษา ยดุีเอ็กพอร์ตฟลุ๊ต  ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกบัผู้ประกอบการของ
กรณีศึกษาเก่ียวกบักิจกรรมที่เกิดขึน้ และใช้ Score Model เพื่อก าหนดกิจกรรมหลกั โดยมีขอบเขตในการศึกษาตัง้แต่
การจดัซือ้จดัหา การคดัแยก การขนสง่ และการสง่คืน โซอ่ปุทานการสง่ออกมงัคดุไปยงัประเทศเวียดนาม ประกอบด้วย 
1) ต้นน า้ ชาวสวนมงัคดุ ผู้ รวบรวมมงัคดุ ผู้จ าหน่ายตระกร้าพลาสติก ผู้จ าหน่ายกระดาษขาวมนั ผู้จ าหน่ายฟองน า้  
ผู้จ าหนา่ยเคร่ืองคดัแยกผลไม้ ผู้จ าหนา่ยอปุกณ์การเกษตร ผู้จ าหนา่ยน า้ยาล้างผลไม้และ ผู้จ าหนา่ยอปุกรณ์ในการ
แพ็คสินค้า 2) กลางน า้จะเป็นสว่นของกรณีศึกษายดุีเอ็กพอร์ตฟลุ๊ต ท่ีด าเนินการในการคดัแยกและสง่ออกให้กบั 3) 
ปลายน า้ จะประกอบไปด้วย ลกูค้าจากประเทศจีน ประเทศเวียดนาม และกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์โดย 
ใช้ต้นทนุฐานกิจกรรม ได้แบง่กิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรมหลกั คือ 1) การจดัซือ้และจดัหาวตัถดุิบหรือบริการ 2) การ
คดัแยก 3) การขนสง่ และ 4) การสง่คืน โดยมีกิจกรรมย่อย 26 กิจกรรม ต้นทนุรวมทัง้สิน้ 7,093,256.22 บาทต่อปี 
กิจกรรมที่เกิดต้นทุนสงูสดุ ได้แก่ กิจกรรมการขนส่ง 5,759,200 บาท การคัดแยก 1,222,516.97 บาท การส่งคืน 
92,455 บาท และการจดัซือ้จดัหาวตัถดุิบหรือบริการ 19,084.25 บาท ตามล าดบั และต้นทนุต่อหน่วย 2.75 บาทต่อ
กิโลกรัม แบง่เป็น กิจกรรมการจดัหาวตัถดุิบหรือบริการ 0.01 บาทตอ่กิโลกรัม การคดัแยก 0.47 บาทต่อกิโลกรัม การ
ขนส่ง 2.24 บาทต่อกิโลกรัม และการสง่คืน 0.04 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนมงัคุดจากผู้รวบและชาวสวนมงัคดุ เฉลี่ย
ราคากิโลกรัมละ 20 บาท เมื่อรวมกบัต้นทนุที่เกิดขึน้ 2.75 บาท ต้นทนุต่อกิโลกรัม 22.75 บาท ราคาขายให้กบัเวียดนาม 
24 บาทตอ่กิโลกรัม ดงันัน้ ก าไรสทุธิ 1.25 บาทตอ่กิโลกรัม จากปริมาณสง่ออก 2,576,000 กิโลกรัมตอ่ปี ผลการวิจยั
ข้อที่ 3 การเสนอแนวทางในการลดต้นทนุ ต้นทนุสงูสดุคือกิจกรรมการขนสง่ เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถเสนอแนวทาง
ปรับลดได้ เนื่องจากเป็นการขนสง่ระหวา่งประเทศ ดงันัน้ ผู้วิจยัได้ท าการคดัเลอืกกิจกรรมการคดัแยก ซึง่เป็นกิจกรรม
ที่มีต้นทนุสงูเป็นอนัดบัท่ีสอง ท าการเสนอแนวทาง 
 
ค าส าคัญ: การสง่ออกมงัคดุ / หว่งโซอ่ปุทาน / ต้นทนุฐานกิจกรรม 
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I0025: การวิเคราะห์ต้นทุนในซัพพลายเชนหอยขมอบแห้ง ส่งออกประเทศออสเตรเลีย 
กรณีศึกษา ฟาร์ม ABC อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 
กญัยาณี  ศรีประเสริฐ 1  กลุบณัฑิต  แสงดี 2   
1 นกัศึกษา สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนสง่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขต
จกัรพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนสง่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขต
จกัรพงษภวูนารถ 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทนุในซพัพลายเชนหอยขมอบแห้งสง่ออกประเทศออสเตรเลยีและ
เสนอแนวทางในการลดต้นทนุ ผู้ วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสมัภาษณ์ ซึ่งสมัภาษณ์กับเกษตรกร
ธุรกิจฟาร์มหอยขมเพียง 1 รายเนื่องจากเป็นฟาร์มที่มีการสง่ออกหอยขมเยอะที่สดุในอ าเภอลาดหลมุแก้ว เพื่อเก็บ
ข้อมลูกิจกรรมตา่งๆที่ท าให้เกิดต้นทนุ จากให้สมัภาษณ์พบวา่มีกิจกรรมหลกัทัง้หมด 5 กิจกรรม คือ การจดัซือ้จดัหา
ปัจจัยในการเพาะเลีย้ง การจัดเก็บวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปและการจัดส่งสินค้า และ
กิจกรรมยอ่ย 28 กิจกรรม จากนัน้น าข้อมลูต้นทนุมาวเิคราะห์โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ต้นทนุฐานกิจกรรม (Activity-
Based Costing: ABC) จากการวิเคราะห์พบวา่ ต้นทนุรวมของกิจกรรมทัง้หมดเท่ากบั 2,249,239.56 บาทต่อปี โดยมี
ต้นทนุทัง้หมดตอ่ถงุเทา่กบั 86.78 บาทตอ่ถงุ ซึง่ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะกิจกรรมโดยเรียงล าดบัจากกิจกรรมที่มต้ีนทนุ
สงูที่สดุไปถึงน้อยที่สดุดงันี ้1) กระบวนการผลติมีต้นทนุเทา่กบั 625,283.40 บาทต่อปี 2) การจดัสง่สนิค้ามีต้นทนุเทา่กบั 
620,337.82 บาทต่อปี 3) การจดัซือ้จดัหาปัจจัยในการเพาะเลีย้งมีต้นทุนกับ 551,809.04 บาทต่อปี 4) การจัดเก็บ
วตัถดุิบมีต้นทนุเทา่กบั 290,598.90 บาทต่อปี และ 5) การจดัเก็บสนิค้าส าเร็จรูปมีต้นทนุเทา่กบั 161,210.40 บาทตอ่ปี 
เมื่อเปรียบเทียบราคาที่ทางฟาร์มหอยขมได้จ าหนา่ยราคาอยู่ที่ 100 บาทตอ่ถงุ ซึ่งได้ก าไรสทุธิ 13.22 บาทต่อถงุ โดย
แนวทางการลดต้นทนุในด้านของกิจกรรมการจดัสง่สนิค้าในสว่นของทรัพยากรบคุคลด้านค่าจ้างการขนสง่สินค้าไปยงั
ประเทศออสเตรเลยี โดยเสนอแนวทางในการพิจารณาเลอืกบริษัทผู้ ให้บริการขนสง่รายใหมท่ัง้หมด 3 บริษัท จากข้อมลู
การวิเคราะห์ดงักลา่วทัง้หมดจะเป็นแนวทางในการน าไปใช้การตดัสินใจในเร่ืองการลดต้นทนุของกิจกรรมหลกัด้าน
การจดัสง่สนิค้าของธุรกิจกรณีศกึษา 
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ต้นทนุ, ซพัพลายเชน, หอยขม, การสง่ออก 
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I0026: การวางแผนเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าพลาสตกิ กรณีศึกษา บริษัท รีไซเคิลพลาส จ ากัด 
 
รัฐพล  คุ้มวงศ์ 1  สภุาวดี  สายสนิท 2   
1 นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขต จกัพงษภวูนารถ 

2 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขต จกัพงษภวูนารถ 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาการวางแผนเส้นทางเดินรถขนสง่สนิค้าพลาสติกที่เหมาะสม 2) เพื่อ
ลดต้นทนุการขนสง่ของ บริษัท รีไซเคิลพลาส จ ากดั จากการศกึษาโดยการลงพืน้ท่ีสงัเกตการณ์ พบวา่ พนกังานขบัรถ
ของบริษัทจัดส่งสินค้าตามความเคยชิน อาศยัประสบการณ์ ไม่มีการวางแผนเส้นทางส าหรับจดัสง่ ส่งผลให้ขนส่ง
สินค้าล่าช้าบ่อยครัง้จนลกูค้าร้องเรียนมายงับริษัท อีกทัง้ต้นทุนค่าน า้มนัเชือ้เพลิงสงู ผู้วิจยัจึงได้เสนอแนวทางเพื่อ
วางแผนเส้นทางเดินรถขนสง่สนิค้าด้วยวิธีการหาจดุที่ใกล้ที่สดุ (Nearest Neighborhood Heuristic) และวิธีการแบบ
ประหยดั (Saving Algorithm) ผลการศึกษาพบว่า การวางแผนเส้นทางเดินรถขนสง่สินค้าด้วยวิธี Nearest-Neighbor 
Heuristic สามารถลดต้นทนุขนสง่จากเดิม 289,620 บาท ลดลงอยู่ที่ 196,078.08 บาท คิดเป็น 41.62% และวิธีการ
แบบประหยดั (Saving Algorithm) สามารถลดต้นทนุขนสง่จากเดิม 289,620 บาท ลดลงอยู่ที่ 208,123.2บาท คิดเป็น 
28.13% โดยจากการเปรียบเทียบทัง้ 2 วิธีพบว่าการวางแผนเส้นทางเดินรถขนสง่สินค้าด้วยวิธี Nearest-Neighbor 
Heuristic เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สดุ 
 
ค าส าคัญ: การจดัเส้นทางเดินรถ, พลาสติก, ต้นทนุการขนสง่ 
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I0027: การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์สะดาวา กรณีศึกษากลุ่มลูกหยีแม่เล่ือน 
ต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 
กนูารีฟา  แซแร 1*  ซูไบกะห์  นาเตนี 2  ซูไรดา  สาแล๊ะ 3  วชัระ  ขาวสงัข์ 4 
1, 2, 3 นกัศกึษา สาขาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
4 อาจารย์ สาขาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองการจดัการวสิาหกิจชมุชนกลุม่สตรีสหกรณ์สะดาวา กรณีศกึษากลุม่ลกูหยีแมเ่ลือ่น ต าบลยะรัง 
อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี มีวตัถปุระสงค์เพื่อ (1) เพื่อศกึษาการบริหารจดัการของกลุม่สตรีสหกรณ์สะดาวาให้เกิด
การสง่เสริมเศรษฐกิจในชมุชนบรรลตุามเปา้หมาย (2) เพื่อศกึษาปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จและเป็นอปุสรรคในการ
บริหารจดัการของกลุม่สตรีสหกรณ์สะดาวา (3) เพื่อพฒันารูปแบบการผลติของกลุม่สตรีสหกรณ์สะดาวาและพฒันา
คณุภาพในธุรกิจแปรรูปลกูหยีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและกลุม่เป้าหมาย โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงคณุภาพ ด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร, การสงัเกตการณ์แบบไมม่ีสว่นร่วมและการสมัภาษณ์เชิงลกึจากกลุม่ตวัอยา่ง
ที่มี การคดัเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ สมาชิกกลุม่สตรีสหกรณ์สะดาวาคดัเลือกเพียง 5 คน, กรรมการชุมชนสะดาวา
คดัเลือกเพียง 3 คน, ผู้ประกอบการหรือเจ้าของที่มีส่วนเก่ียวข้องในการส่งเสริมสนบัสนุนและก ากับดูแลกลุ่มสตรี
สหกรณ์สะดาวาในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนและพฒันาคุณภาพในธุรกิจแปรรูปลกูหยีเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค จ านวน 2 คน โดยวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา 
 ผลการวิจยัพบวา่กลุม่สตรีสหกรณ์สะดาวา มีวิธีการจดัการ 4ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการวางแผน (2) ด้านการ
จดัองค์การ (3) ด้านการการควบคมุ และ (4) ด้านการตลาดโดยมีปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จของการบริหารจดัการ
มี 3 ปัจจยั ได้แก่ (1) ปัจจยัด้านภาวะผู้น า (2) ปัจจยัด้านการสร้างเครือขา่ย และ (3) ปัจจยัด้านการบริหารงานแบบมี
สว่นร่วมและปัจจยัที่เป็นอปุสรรคตอ่การบริหารจดัการมี 1 ปัจจยัได้แก่การขาดเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บเก่ียวผลผลติ 
 ข้อเสนอแนะต่อผลการวิจยันีค้ือ การจดัการวิสาหกิจชุมชนกลุม่สตรีสหกรณ์สะดาวาต้องมีการประสานการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการในการก าหนดแผนการวางแผนระยะยาวและต้องมีการยกระดบักิจกรรมของ
กลุม่ให้เปิดเผยตอ่สาธารณะมากขึน้ 
 
ค าส าคัญ: การจดัการ, วิสาหกิจชมุชนกลุม่สตรีสะดาวา, กลุม่ลกูหยีแมเ่ลือ่น 
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มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

I0028: ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง อ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี 
 
ตสันีม  ดะเซ็ง 1  ซีตีอาแอเสาะ  โตะเจะเดง 2  นรุฮายาตี  กอและ 3  วชัระ  ขาวสงัข์ 4  ปิยะดา  มณีนิล 5 
1, 2, 3 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
4, 5 อาจารย์ คณะวิทยาการจดัการ สาขาการจดัการ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของกลุม่สตรีทอผ้าบ้านตรัง 
อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการปฏิบตัิงาน และรูปแบบของพฤติกรรมสว่นใหญ่ของกลุม่
สตรีทอผ้าบ้านตรัง อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ซึง่จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคล ใช้ตวัอยา่งในการศกึษา จ านวน 
24 คน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบทัง้หมด เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ โดยมี
คา่สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง อ าเภอมายอ 
จงัหวดัปัตตานี ได้แก่ ด้านความช่ืนชอบ ด้านลกัษณะงานท่ีท า ด้านแรงจงูใจในการท างาน ด้านความสมัพนัธ์ในการ
ปฏิบตัิงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านบรรยากาศในการท างาน อยู่ในระดบัมากทุกด้าน และมี
คา่เฉลีย่รวมอยูท่ี่ ร้อยละ 4.02 ซึง่ที่วา่อยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคัญ: กลุม่สตรีทอผ้า แรงจงูใจ พฤติกรรม 
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ด้านศกึษาศาสตร์ 
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ห้องน าเสนอ: ห้องที่ 9 (R1507)  
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ดร.วิโรชน์  หมื่นเทพ   
ผู้ประสำนงำน: อ.นรวลัลภ์  ชมุนมุนำวิน  

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

09:00-09:20 น. E0117 เกวล ี ยิม้ประเสริฐ  สภำพกำรบริหำรสถำนศกึษำพอเพียง ในโรงเรียนสงักดัส ำนกังำนเขต

พืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำพิษณโุลก เขต2 

09:21-09:40 น. E0047 ประภสัสร อำคมคง ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรสถำนศกึษำ: กรณีศกึษำ

โรงเรียนอนบุำลวดัอำ่งทองสงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ

ประถมศกึษำอำ่งทอง 

09:41-10:00 น. E0066 วณิชชำ หมัน่เรียน  กำรสง่เสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงค ำอธิบำยเชิงวิทยำศำสตร์ เร่ือง

กำรสงัเครำะห์ด้วยแสงของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 5 โดยใช้กำร

จดักำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ MACRO modeร่วมกบักำรเขียนแผนผงั

กรำฟิก (Graphic Organizers) 

10:01-10:20 น. E0084 นรินทร์ทิพย์ ทองศรี กำรศกึษำควำมพงึพอใจของนกัศกึษำหลกัสตูรศิลปศำสตรบณัฑิต  

แขนงวิชำภำษำองักฤษ ที่มีตอ่กำรท ำแบบฝึกปฏิบตัิออนไลน์ 

10:21-10:40 น. E0094 ณรรฐพงษ์ แย้งจนัทร์ กำรบริหำรเชิงกลยทุธ์ของสถำนศกึษำสงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 39 ตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรและครูที่

ท ำหน้ำที่งำนด้ำนแผนงำน 

10:41-11:00 น. E0096 สรวิทย์ สมศรี กำรพฒันำตวัชีว้ดัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัศกึษำอำชีวศกึษำ

สูก่ำรเป็นแรงงำนในเขตพฒันำพิเศษภำคตะวนัออก 

11:01-11:20 น. E0098 จรัสพงษ์  เหมือนมี  กำรศกึษำควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิงำนของครูผู้ชว่ยใน

โครงกำรผลิตครู เพ่ือพฒันำท้องถ่ิน เขตพืน้ที่ 9 จงัหวดัภำคเหนือ

ตอนลำ่ง ปีกำรศกึษำ 2561 

11:21-11:40 น. E0101 ปำริชำต ิชยัพิเนตร กำรพฒันำเกมเสริมทกัษะกำรแก้ปัญหำ เร่ือง กำรแก้ปัญหำด้วย

แนวคิดเชิงค ำนวณ วิชำ เทคโนโลยี (วทิยำกำรค ำนวณ) ระดบัชัน้

มธัยมศกึษำปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศำสตร์คลองหลวงวิทยำคม 

13:00-13:20 น. E0102 รพีภทัร  อินทอง  ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งภำวะผู้น ำกำรเรียนรู้ของผู้บริหำรสถำนศกึษำกบั

ประสิทธิผลกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศกึษำ สงักดัส ำนกังำน

เขตพืน้ที่กำรศกึษำมธัยมศกึษำเขต 41 จงัหวดัก ำแพงเพชร 

13:21-13:40 น. E0055 สญัชยั  เงำงำม  

กำรศกึษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกลของโรงเรียน

ศกึษำนำรี สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 1 

13:41-14:00 น. E0056 ศจุิกำ  ผ่องใส ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขกำรบริหำรงำนบคุคล กลุม่บริหำรงำน

บคุคล สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 1 
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ห้องน าเสนอ: ห้องที่ 9 (R1507) (ต่อ)  
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ดร.วิโรชน์  หมื่นเทพ   
ผู้ประสำนงำน: อ.นรวลัลภ์  ชมุนมุนำวิน 

 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

14:01-14:20 น. E0057 กำญจนญัถ์ ไตรถำวร  กำรศกึษำกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศกึษำในสหวิทยำเขต 

วงัทองหลำง สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 2 

14:21-14:40 น. E0090 รุ่งศกัดิ์ ชโลธร  ควำมคิดเห็นของครูที่มีตอ่กำรบริหำรงำนงบประมำณแบบมุง่เน้น

ผลงำนของโรงเรียนบ้ำนบำงกะปิ ส ำนกังำนเขตบำงกะปิ 

กรุงเทพมหำนคร 

14:41-15:00 น. E0091 เมธินี ดอนไพรฮวบ 

 

ปัจจยัที่สง่ผลตอ่กำรด ำเนินงำนของระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนใน

สถำนศกึษำ สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำสโุขทยั 

เขต 2 

15:01-15:20 น. E0093 พงษ์ศกัดิ์  แก้วมำธีร ย ปัจจยัทำงกำรบริหำรที่สง่ผลตอ่จิตสำธำรณะของนกัเรียน สหวิทยำ

เขตบำงมลูนำก ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำมธัยมศกึษำเขต 4 

15:21-15:40 น. E0110 ลฎำภำ  มำตผยุ กำรศกึษำควำมสขุในกำรท ำงำนของครูในศนูย์กำรศกึษำพิเศษ 

เครือข่ำยสง่เสริมประสิทธิภำพศนูย์กำรศกึษำพิเศษกลุม่เครือข่ำยที่ 7 

สงักดัส ำนกับริหำรงำนกำรศกึษำพิเศษ 

15:41-16:00 น. E0113 สมชำย  เผือกตระกลู

ชยั 

แนวทำงกำรบริหำรจดักำรระบบกำรประกนัคณุภำพภำยในเพื่อพฒันำ

คณุภำพกำรศกึษำที่สอดคล้องกบับริบทของสถำนศกึษำ สงักดั

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำ ภำค 17 
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ห้องน าเสนอ: ห้องที่  10 (R1508) 
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ผศ.ดร.สนุนัท์  ศลโกสมุ  
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เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

09:00-09:20 น. E0041 อ ำพร  สแุสง  แนวทำงกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยในสถำนศกึษำด้ำน

ผู้ เรียน ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ

ประถมศกึษำสระแก้วเขต 1  

09:21-09:40 น. E0048 ปิยเทพ  เทพภิบำล  กำรตดัสินใจของผู้ปกครองในกำรสง่บตุรหลำนเข้ำเรียนโครงกำร

จดักำรเรียนกำรสอนตำมหลกัสตูรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็น

ภำษำองักฤษ ของโรงเรียนเอกชนในภำคใต้ฝ่ังอนัดำมนั 

09:41-10:00 น. E0051 จำรุวรรณ ศิลำวหิก  กำรมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของครูโรงเรียนกลุม่เครือข่ำย

หลงัสวน 2 สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำชมุพร 

เขต 2  

10:01-10:20 น. E0072 ศิริวรรณ ศิริสขุประเสริฐ กำรพฒันำผลกำรเรียนรู้ เร่ือง กำรแบง่เซลล์ โดยใช้กำรจดักำรเรียนรู้

รูปแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) ร่วมกบัเทคนิคแผนผงัควำมคิดของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษำปีที่ 4  

10:21-10:40 น. E0021 สมฤดี  คุ้มฤทธ์ิ  กำรสร้ำงชมุชนแหง่กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือกำรจดักำรเรียนรู้ของ

ครูโรงเรียนวดัพิรุณศำสตร์ สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ

ประถมศกึษำปทมุธำนี เขต 2  

10:41-11:00 น. E0022 พรทิพย์  เขียวมรกต กำรศกึษำแนวทำงในกำรบริหำรงำนวชิำกำรในศตวรรษที่ 21 ของ

สถำนศกึษำ ในสงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำ

ฉะเชิงเทรำ เขต 1 

11:01-11:20 น. E0023 ดวงใจ อุน่หล้ำ  

กำรมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกำรสง่เสริมกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

โรงเรียนพระแมส่กลสงเครำะห์ 

11:21-11:40 น. E0024 วีระ มีมำก  กำรศกึษำผลและแนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบดแูลชว่ยเหลือ

นกัเรียน โรงเรียนฤทธิยะวรรณำลยั ๒ สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 2 

13:00-13:20 น. E0025 ผ่องนภำ  พนัธุ์ไม้สี  ควำมพงึพอใจของนกัเรียนตอ่กำรใช้บริกำรห้องสมดุโรงเรียนหอวงั 

ปทมุธำนี 

13:21-13:40 น. E0034 สกลุรัตน์   โกวำสกลู กำรท ำงำนเป็นทีมของครูผู้สอนในศนูย์เครือข่ำยสถำนศกึษำเกำะ

ช้ำง  สงักดัส ำนกังำนเขต พืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำตรำด 

13:41-14:00 น. E0039 สนุนัทำ  ผำก ำเนิด  แนวทำงกำรพฒันำคณุภำพผู้ เรียนของโรงเรียนบ้ำนป้องกนัตนเอง

ดำ่นชมุพล  สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำตรำด 
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เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

14:01-14:20 น. E0040 พิณธุศร  ฆ้องฤกษ์  กำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียนบ้ำนป้องกนัตนเองดำ่นชมุพล 

สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำตรำด 

14:21-14:40 น. E0042 ก่ิงกมล  แก้วประทมุ  ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรสถำนศกึษำ สงักดัส ำนกังำน

เขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำนครนำยก 

14:41-15:00 น. E0043 รุ่งทิพย์  แสงเฉวต  ควำมคิดเห็นของครูเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนกำรประกนัคณุภำพ

ภำยในของสถำนศกึษำสงักดักรุงเทพมหำนคร ส ำนกังำนเขตวฒันำ  

กรุงเทพมหำนคร 

15:01-15:20 น. E0044 ภิญตำ  เฉลิมบญุ  กำรศกึษำแรงจงูใจในกำรปฏิบตัิงำนของครู โรงเรียนสงักดัส ำนกังำน

เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 

15:21-15:40 น. E0046 พรพรรณ์  กลุสวุรรณ  ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรสถำนศกึษำตำมกำรรับรู้ของ

ครูในโรงเรียนสงักดัส ำนกังำนเขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 

15:41-16:00 น. E0049 โรจน์รุ่ง    ทองสง  กำรศกึษำควำมมีวินยัในตนเอง ของนกัเรียนวิทยำลยัเทคนิคมีนบรีุ

ตอ่กำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ 

 E0107 อนลสั    คำลเคล   ควำมพร้อมกำรบริหำรจดักำรนวตักรรมกำรจดักำรเรียนรู้ของ

ผู้บริหำรสถำนศกึษำ  สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ

มธัยมศกึษำ เขต 41 
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ห้องน าเสนอ: ห้องที่  11 (R1509) 
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ผศ.ดร.เพชรำวลยั  ถิระวณฐัพงศ์    
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เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

09:00-09:20 น. E0125 วฒิุเดช    ลือกิจ ภำวะผู้น ำใฝ่บริกำรของผู้ก ำกบักองลกูเสือสำมญัรุ่นใหญ่ สงักดั

ส ำนกัเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำเพชรบรูณ์ เขต 3 

09:21-09:40 น. E0126 บญุเกิด    สนธิพนัธ์  กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของเอกสำรประกอบกำรเรียนวิชำ

ไมโครคอนโทรลเลอร์รหสัวิชำ 2105-2105 หลกัสตูรประกำศนียบตัร

วิชำชีพ พทุธศกัรำช 2556 

09:41-10:00 น. E0005 รชต  ไหมพรม  ควำมคำดหวงัของผู้ปกครองที่มีตอ่กำรจดักำรศกึษำของโรงเรียนสำร

สำสน์วิเทศบำงบวัทอง อ ำเภอบำงบวัทอง  จงัหวดันนทบรีุ 

10:01-10:20 น. E0011 วิลำวณัย์ ข ำพลจิต  กำรศกึษำผลกำรพฒันำคณุภำพของเด็กระดบัปฐมวยั โรงเรียน

หสัดิน จงัหวดัชลบรีุ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสริม

กำรศกึษำเอกชน 

10:21-10:40 น. E0013 มำลี โชติชยั กำรจดักำรเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนบ้ำนหนองเจริญ ส ำนกังำนเขต

พืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำกำญจนบรีุ เขต 3 

10:41-11:00 น. E0103 นิภำพร กฤตติยำ กำรพฒันำเกม 2 มิติ เพ่ือสง่เสริมทกัษะกำรเรียนรู้ ค ำศพัท์

ภำษำองักฤษ O-Net ส ำหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษำปีที่ 6 

11:01-11:20 น. E0013 มำลี โชติชยั กำรจดักำรเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนบ้ำนหนองเจริญ ส ำนกังำนเขต

พืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำกำญจนบรีุ เขต 3 

11:21-11:40 น. E0014 กญัชพร บรีเซอ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่กำรด ำเนินโครงกำรชมุชนแหง่กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ

ของครูโรงเรียนนวมินทรำชินทูิศ สตรีวทิยำ พทุธมณฑล 

13:00-13:20 น. E0015 เสกสรร  ยทุธยง ควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรปฏบิตัิงำนของข้ำรำชกำรครูโรงเรียน

ประถมศกึษำ ต ำบลบ้ำนไร่ อ ำเภอเทพสถิต ส ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศกึษำประถมศกึษำชยัภมิู เขต 3 

13:21-13:40 น. E0016 ธนิดำ  จิตรทศ ควำมต้องกำรกำรมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกำรสง่เสริมพฒันำกำร

เด็กปฐมวยัโรงเรียนเปรมประชำวฒันำ จงัหวดันนทบรีุ 

13:41-14:00 น. E0017 สภุชัชำ  กล้ำผจญั กำรมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกำรสร้ำงคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

ของนกัเรียนโรงเรียนมีนบรีุ ส ำนกังำนเขตมีนบรีุ 

14:01-14:20 น. E0064 ปัณณภสัร์  บวรไชยพิริยะ  กำรวิเครำะห์ปัจจยัเสี่ยงของผู้ รับจดักำรขนสง่เนือ้ไก่สดแชแ่ข็งไปสู่

ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีศกึษำ บริษัท เอบีซี จ ำกดั 

14:21-14:40 น. E0065 ณฎัฐ์  คุ้มห้ำงสงู ควำมคิดเห็นของบคุลำกรที่มีตอ่กำรบริหำรงำนทัว่ไปในโรงเรียนนวมิ

นทรำชินทูิศ สตรีวทิยำ 2    ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำมธัยมศกึษำ 

เขต 2 
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เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

14:41-15:00 น. E0069 กลัยำณี ศรีสขุพนัธ์  

 

 กำรพฒันำกำรคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปี

ที่ 5 โดยกำรจดักำรเรียนรู้แบบสบืเสำะทำงวิทยำศำสตร์ร่วมกบักำร

เรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง กรด-เบส 

15:01-15:20 น. E0070 รินรฎำ พงศ์ธนิต กำรศกึษำสภำพกำรบริหำรงำนกิจกำรนกัเรียนโรงเรียนบ้ำนสวนอดุม

วิทยำ สงักดัส ำนกังำน เขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำชลบรีุเขต 1 

15:21-15:40 น. E0071 ธรำธร  พรหมพิทกัษ์  

 

กำรเสริมพลงัอ ำนำจในกำรปฏิบตัิงำนของครูโรงเรียนมธัยม สงักดั

ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 39  จงัหวดัอตุรดิตถ์ 

15:41-16:00 น. E0072 ศิริวรรณ ศิริสขุประเสริฐ กำรพฒันำผลกำรเรียนรู้ เร่ือง กำรแบง่เซลล์ โดยใช้กำรจดักำรเรียนรู้

รูปแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) ร่วมกบัเทคนิคแผนผงัควำมคิดของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษำปีที่ 4  
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ห้องน าเสนอ: ห้องที่  12 (R1510) 
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ผศ.ดร.เบญจรัตน์  รำชฉวำง  
ผู้ประสำนงำน: อ.โศรดำ  พำหวุฒันกร   

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

09:00-09:20 น. E0004 สิรินธร์  ณ วำโย  กำรศกึษำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน วิชำภำษำองักฤษ ของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษำปีที่ 3 โดยใช้วิธีกำรสอนแบบโฟนิกส์ 

09:21-09:40 น. E0026 ธนกร  อไุรรัตน์  กำรมีสว่นร่วมของครูในกำรบริหำรงำนกิจกำรนกัเรียนโรงเรียนหอวงั 

ปทมุธำนี    

09:41-10:00 น. E0027 ศำสตรำวฒิุ  ทองสทุธ์ิ ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรสถำนศกึษำที่สง่ผลตอ่กำร

บริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน 

10:01-10:20 น. E0030 จินตนำ คงสขุ  ควำมคำดหวงัของผู้ปกครองนกัเรียนทีมี่ตอ่กำรจดักำรศกึษำระดบั

ประถมศกึษำของโรงเรียนบ้ำนเทพพยคัฆ์ สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศกึษำประถมศกึษำบรีุรัมย์ เขต 3 

10:21-10:40 น. E0031 กฤษตณชยั   แชม่ช้อย  ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรศนูย์พฒันำเด็กเล็ก  สงักดัองค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน  ในเขตอ ำเภอเมืองปทมุธำนี และอ ำเภอสำม

โคก  จงัหวดัปทมุธำนี 

10:41-11:00 น. E0032 ดำรำวรรณ วรรณสขุ  กำรมีสว่นร่วมของครูในกำรด ำเนินงำนระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน

ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณำลยั 

11:01-11:20 น. E0035 นิตยำ  เสำหงษ์ สมรรถนะกำรบริหำรงำนวิชำกำรในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหำร

สถำนศกึษำตำมโครงกำรวิทยำลยัเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ สงักดั

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

11:21-11:40 น. E0036 สรุขยั  เสำหงษ์ กำรบริหำรหลกัสตูรประกำศนียบตัรวิชำชีพสำขำวิชำชำ่ง

อตุสำหกรรมฐำนวิทยำศำสตร์ของวิทยำลยัอำชีวศกึษำเทคโนโลยี

ฐำนวิทยำศำสตร์(ชลบรีุ)และวทิยำลยัเทคนิคสรุนำรี 

13:00-13:20 น. E0037 ภำวินี อตุสำหะ  กำรศกึษำแนวทำงกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งโรงเรียนกบัชมุชน  

กลุม่โรงเรียนนำโยง  ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำตรัง 

เขต 1 

13:21-13:40 น. E0052 องัคณำ จกัรฉิม กำรศกึษำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน วิชำ วิทยำศำสตร์  เร่ือง

ปรำกฎกำรณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกำศ ของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษำปีที่ 6 จำกกำรจดักำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 

13:41-14:00 น. E0068 วิภำว ี ค ำวงษ์ ควำมพงึพอใจของนกัเรียนในกำรใช้บริกำรโรงอำหำรโรงเรียนเตรียม

อดุมศกึษำพฒันำกำร ปทมุธำนี 

14:01-14:20 น. E0108 พิษณ ุไทยสวน กำรศกึษำคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้บริหำรสถำนศกึษำ ตำม

ควำมคิดเห็นของครู สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำ

พิษณโุลกเขต 2 
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ห้องน าเสนอ: ห้องที่  12 (R1510) (ต่อ) 
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ผศ.ดร.เบญจรัตน์  รำชฉวำง  
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เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

14:21-14:40 น. E0116 ณภทัร คุ้นเคย กำรพฒันำเว็บไซต์ชว่ยสอนเร่ือง เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำรส ำหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษำปีที่ 6 โรงเรียนวดัมว่งชมุ 

14:41-15:00 น. E0019 ปัญจรัตน์ ไอศรูย์นวบษุ ควำมพงึพอใจของผู้ปกครองที่มีตอ่กำรจดักำรศกึษำปฐมวยัของ

โรงเรียนอนบุำลจตรุมกุ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสริม

กำรศกึษำเอกชน จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

15:01-15:20 น. E0028 ปัทมำ  ไลไธสง ควำมคิดเห็นของครูตอ่กำรจดักิจกรรมพฒันำผู้ เรียนโรงเรียนในกลุม่

บำงปะกง 2 อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ปีกำรศกึษำ 2562 

15:21-15:40 น. E0075 ธชณฐั ผ่องโต กำรพฒันำชดุฝึกวิชำอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (20105-2005) 

ของนกัเรียนระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำงำน

อิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชำชำ่งอิเล็กทรอนิกส์   

15:41-16:00 น. E0077 ธำนิฐำ สมยัวิจิตรกร  กำรพฒันำหลกัสตูรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสัน้ เร่ือง กำรประดษิฐ์ศิรำ

ภรณ์ส ำหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 3 
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ห้องน าเสนอ: ห้องที่  13 (R1604) 
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ผศ.ดร.อทุยัวรรณ  สำยพฒันะ   
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เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

09:00-09:20 น. E0002 ชิดชไม วิสตุกลุ เทคโนโลยีเพ่ือกำรศกึษำส ำหรับครู 

09:21-09:40 น. E0062 นำยยศพร นุ่มจ ำนงค์ กำรศกึษำควำมสำมำรถกำรอำ่นและเขียนสะกดค ำที่มีสระประสม

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษำปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทกัษะกำรอำ่นและ

เขียนสะกดค ำที่มีสระประสม 

09:41-10:00 น. E0076 ธชณฐั ผ่องโต กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพชดุกำรสอนวิชำกำรเขียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ รหสั 2105-2107   

10:01-10:20 น. E0080 หทยัทิพย์  สืบศรี  กำรพฒันำผลกำรเรียนรู้ เร่ือง กำรเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 5 ด้วยกำรจดักำรเรียนรู้แบบ MACRO model 

ร่วมกบัแผนผงัมโนมติ 

10:21-10:40 น. E0081 อภิญญำรักษ์ วงษ์ทิพย์ กำรพฒันำผลกำรเรียนรู้และทกัษะกำรท ำงำนเป็นทีม โดยใช้กำร

จดักำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้ำนร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ในรำยวิชำชีววิทยำ เร่ือง กำรสงัเครำะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษำปีที่ 5 

10:41-11:00 น. E0085 กิตติธัช มัง่มี 

 

 กำรพฒันำสื่อกำรเรียนรู้ประเภทเกมกำรเรียนรู้ เร่ืองกำรแก้ปัญหำ

อยำ่งงำ่ย วิชำเทคโนโลยี(วิทยำกำรค ำนวณ)  ระดบัชัน้ประถมศกึษำ

ปีที่ 1  โรงเรียนธัญญสิทธิศลิป์ 

11:01-11:20 น. E0086 วำสนำ ช้ำงเพ็ชร 

 

กำรสง่เสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงค ำอธิบำยเชิงวิทยำศำสตร์โดย

กำรจดักำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ร่วมกบัแผนผงัแนวควำมคิด

รูปตวัวีเร่ือง กำรหำยใจระดบัเซลล์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 4 

11:21-11:40 น. E0088 อนวุฒัน์ มงคลแสงจนัทร์   

กำรศกึษำควำมสำมำรถในกำรเลน่ดนตรี ส ำหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษำปีที่ 4 จำกกำรจดักำรเรียนรู้แบบ ออร์ฟ–ชลูเวอร์ด 

13:00-13:20 น. E0106 กลัยำณี พนัธิรำช 

 

กำรพฒันำแอปพลิเคชนัเพ่ือกำรเรียนรู้ เร่ือง วินยัในชีวิตประจ ำวนั 

กลุม่สำระกำรเรียนรู้สงัคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม ของนกัเรียน 

ชัน้ประถมศกึษำปีที่ 1 

13:21-13:40 น. E0003 อปุกิต ทรวงทองหลำง 

 

  กำรพฒันำรูปแบบกำรสอนภำษำองักฤษ ที่สง่เสริมสมรรถนะกำร

สื่อสำรภำษำองักฤษเพ่ืออำชีพของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 3 

13:41-14:00 น. E0029 นนัทิดำ  เทียนอร่ำม ผลกำรด ำเนินกำรจดัท ำหลกัสตูรสถำนศกึษำปฐมวยั  พทุธศกัรำช 

2561 ของโรงเรียนกลำงคลองสิบ  ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ

ประถมศกึษำปทมุธำนี เขต 2 
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ห้องน าเสนอ: ห้องที่  13 (R1604) (ต่อ) 
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ผศ.ดร.อทุยัวรรณ  สำยพฒันะ   
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เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

14:01-14:20 น. E0006 จำรุนนัท์  ชยัรำช แนวทำงกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ลกูเสือสำมญัรุ่นใหญ่ โรงเรียน

รัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ

มธัยมศกึษำเขต 2 

14:21-14:40 น. E0007 อญัชิสำ พุม่ทอง  กำรตดัสินใจของผู้ปกครองในกำรสง่บตุรหลำนเข้ำศกึษำในโรงเรียน

นำนำชำตสิิริปัญญำ อ ำภอเกำะพะงนั จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี 

14:41-15:00 น. E0008 กญัจ์ชลิกำร์ กนัทะเจตน์  ควำมคิดเห็นของครูที่มีตอ่กำรบริหำรงำนวิชำกำรของ

วิทยำลยัเทคนิคระยอง 

15:01-15:20 น. E0009 กญัจน์อมล แน่นอดุร ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งกำรบริหำรทรัพยำกรมนษุย์กบัประสิทธิภำพ 

ในกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกร วิทยำลยักำรอำชีพกำญจนำภิเษก 

หนองจอก ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

15:21-15:40 น. E0010 ทรงกฤษณ์ ศรีชมุ  กำรศกึษำกำรมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในกำรสง่เสริมวินยันกัเรียน

โรงเรียนสำยไหม(ทสันำรมย์อนสุรณ์) ส ำนกังำนเขตสำยไหม 

กรุงเทพมหำนคร 

15:41-16:00 น. E0067 จำตรุนต์ อดุค ำม ี 

ธีรศกัดิ์ อปุไมยอธิชยั 

กำรศกึษำสภำพและเปรียบเทียบกำรด ำเนินกำรประกนัคณุภำพ

ภำยใน ของศนูย์พฒันำเด็กเล็กในสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ในจงัหวดัพิษณโุลก 
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E0002: เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสําหรับครู 
 

ชิดชไม วิสุตกุล1  
1 วิทยาลัยครูสุริยเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
บทคัดยอ  

การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล สงผลอยางยิ่งตอการเรียนการสอนในปจจุบันและ

วิธีการสอนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะท่ีนักเรียนสวนใหญนําสมารทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณคอมพิวเตอรสวนตัว

มาใชในโรงเรียน ครูก็จําเปนตองฝกทักษะการใชงานอุปกรณเหลาน้ีไปดวย เพ่ือใหทันตอเทคโนโลยีและนํามาใช

ประโยชนในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนได  รวมถึงครูตองเปนผูชี้แนะและคอยอํานวยความสะดวกใหนักเรียนรูเทา

ทันส่ือโซเชียลมี เดียและขอมูลขาวสารท่ีหล่ังไหลเขามามากมายในทุกๆ วัน  ดัง น้ัน หนา ท่ี สําคัญของ

สถาบันอุดมศึกษาในการผลิตครู จึงตองเตรียมความพรอมท้ังในดานของความรูและสรางความมั่นใจใหกับบัณฑิต

และมหาบัณฑิตวิชาชีพครู ในเร่ืองนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  เพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับ

คุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  และสามารถเปนครูในศตวรรษท่ี 21 ได  บทความน้ีเปน

แนวคิดในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา โดยการรวบรวมขอมูลและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ เร่ิมตนจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีใชในการศึกษาในภาพรวม  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของประเทศ

ไทย  ความสําคัญของเทคโนโลยีตอการประกอบวิชาชีพครู และครูกับการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู รวมถึง

การนําเสนองานวิจัยท่ีมีการใชแอพพลิเคชั่นมาใชจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียน  

 

คําสําคัญ: เทคโนโลยีการศึกษา, เทคโนโลยีสําหรับครู, แอพพลิเคชั่น 
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E0003: การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
เพื่ออาชีพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

อปุกิต ทรวงทองหลาง1, สมบตัิ  คชสทิธ์ิ2, พิทกัษ์  นิลนพคณุ3, เมษา  นวลศรี4  

1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาหลกัสตูรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ
ราชปูถมัภ์ จงัหวดัปทมุธานี 

2, 3, 4 อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระราชปูถมัภ์ จงัหวดัปทมุธานี 
 
บทคัดย่อ  

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน โดยมีวิธีการ
ด าเนินการวิจยั 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการสื่อสารภาษาองักฤษเพื่ออาชีพของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 450 คน 48 โรงเรียน 225 เขตพืน้ที่การศึกษา จาก 6 ภูมิภาค และผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่าน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจยัประกอบด้วย แบบสอบถามสมรรถนะการสื่อสารภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ และแบบสมัภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การหาค่าความเช่ือมัน่ การวิเคราะห์เนือ้หา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ขัน้ตอนที่ 2 
พฒันารูปแบบการสอน โดยการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบการสอน  โดยผู้ เช่ียวชาญ 
5 ท่าน ขัน้ตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาองักฤษ กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 30 คน โรงเรียนอนบุาลบ้านบางพระ (ฉ่ิงนาวิกอนสุรณ์) ศรีราชา เก็บข้อมลูด้วย แบบวดัสมรรถนะการสือ่สาร
ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ แบบทดสอบวดัความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ แบบวดัทกัษะการสื่อสาร
ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ แบบวดัคณุลกัษณะเฉพาะของผู้ที่ประสบความส าเร็จในการสือ่สารภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ 
และ แบบสอบถามเจตคติตอ่วิชาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ า้  ผลการวิจยัพบว่า 1)  องค์ประกอบของสมรรถนะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   
มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สมรรถนะด้านกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาเพื่ออาชีพ  ด้านความเข้าใจในระดับ
ข้อความเก่ียวกบังานอาชีพ ด้านการใช้กลวิธีในการสือ่ความหมายทางอาชีพ ด้านภาษาศาสตร์เชิงสงัคมในงานอาชีพ 
ด้านสมรรถนะทางเฉพาะที่น าไปสูค่วามส าเร็จในการสือ่สารเพื่ออาชีพ ประกอบด้วยคา่ไค-สแควร์: 2 = 67.04, องศา
ความเป็นอิสระ df = 63, p-value = 0.34017, RMSEA = 0.012, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, CFI = 1.00 และ CN 
= 615.98  2)  รูปแบบการสอนภาษาองักฤษ ท่ีสง่เสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาองักฤษเพื่ออาชีพของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3  ประกอบด้วย 1) หลกัการ 2) วตัถปุระสงค์ 3) สาระการเรียนรู้ 4) กระบวนการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน ประกอบด้วย 5 ขัน้  4.1) ขัน้สร้างความตระหนกั  4.2) ขัน้เสนอสถานการณ์ 4.3) ขัน้ออกแบบสถานการณ์ 
4.4) ขัน้ด าเนินการตามบทบาทและประสบความส าเร็จ  4.5) ขัน้สรุปผลอภิปรายผล และ 5) การวดัและประเมินผล  
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3)  ผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาองักฤษ พบว่า รูปแบบการสอนสง่เสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาองักฤษเพื่อ
อาชีพของนกัเรียน โดยคะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 
ค าส าคัญ :  สมรรถนะ, สมรรถนะการสือ่สารภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ, ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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E0004: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ 
 
สริินธร์  ณ วาโย 1  และเบญจรัตน์ ราชฉวาง 2 
1 นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ  
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ  

การวิจยัเร่ืองนีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาภาษาองักฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม 
(พบิลูสงคราม) กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม 
(พิบลูสงคราม) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 38 คน ใช้วิธีการสุม่แบบกลุม่ 
(Cluster Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาภาษาองักฤษ (2) แบบประเมิน

การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบคา่ทีแบบไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั t – test แบบ Dependent Samples    

ผลการวิจยั พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน รายวิชาภาษาองักฤษ ภายหลงัจากการใช้วิธีการ
สอนแบบโฟนิกส์ อยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 73.38 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้วิธีการสอน
แบบโฟนิกส์ ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน มีความแตกต่างกัน โดยคะแนนหลงัเรียนสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ:  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ วิชาภาษาองักฤษ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 
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E0005: ความคาดหวังของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 
บางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 
รชต  ไหมพรม 1  ดร.ปราศรัย  ประวตัิรุ่งเรือง 2   
1 หลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา / สถานท่ีท างาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบวัทอง 
อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ 

2 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยันอร์กรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคาดหวงัของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบวัทอง และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัของผู้ปกครองที่มี ต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบวัทอง จ าแนกตามระดบัการศึกษาและอาชีพ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้ปกครอง
นกัเรียนของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบวัทอง ในปีการศกึษา 2562 จ านวน 149 คน ใช้แบบสอบถามแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดบั มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.937 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจยัพบวา่ ความคาดหวงัของผู้ปกครองที่มีตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบวัทอง
โดยรวมและรายด้านทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก ความคาดหวงัของผู้ปกครองที่มีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนสารสาสน์
วิเทศบางบวัทอง จ าแนกตามระดบัการศกึษาโดยรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ
การจดัการศกึษาของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบวัทอง จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครองโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั สว่น
รายด้านพบว่า ด้านการบริหารงานบคุคล อาชีพข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ กบั การประกอบอาชีพสว่นตวั มี
ความคาดหวงัที่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นด้านงานวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร
ทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั ความคาดหวงัของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบวัทอง 
จ าแนกตามระดบัการศกึษาและจ าแนกตามอาชีพพบวา่ผู้ปกครองมีความคาดหวงัในด้านการบริหารงานบคุคลมาก
ที่สดุ 
 
ค าส าคัญ: ความคาดหวงัของผู้ปกครอง การจดัการศกึษา 
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E0006: แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บางเขน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
 
จารุนนัท์  ชยัราช 1  ดร.ปราศรัย  ประวตัิรุ่งเรือง 2   
1 นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ สาขาบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สาขาบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน และ 2) แนวทางพฒันาการจัดการเรียนรู้ลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบางเขน กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 12 คน (หวัหน้าผู้บงัคบับญัชาลกูเสือระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3 คน, 
ผู้บงัคบับญัชาลกูเสอืระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 คน, ผู้บงัคบับญัชาลกูเสอืระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 
3 คน และผู้บงัคบับญัชาลกูเสือระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 3 คน) ใช้แบบเจาะจง โดยใช้แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบั
ปัญหาและแนวทางพฒันาการจดัการเรียนรู้ลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการก าหนดวตัถปุระสงค์การ
เรียนรู้ 2) ด้านวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) ด้านการก าหนดเนือ้หาสาระการเรียนรู้ 4) ด้านการวดัและการประเมินผล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) จากการสมัภาษณ์ โดยการน าข้อมลูที่ได้
จากแบบสมัภาษณ์มาตีความ และสรุปเชิงพรรณา 
 ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการจดัการเรียนรู้ลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ควรการก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกบัหลกัสตูรลกูเสือแหง่ชาติ ไม่มีการประชมุ ปรึกษาหารือ และท าความเข้าใจใน เร่ืองหลกัการ วิธีการของ
ลกูเสอื แนวการสอน และเทคนิคการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมลกูเสือ มีการจดัการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเนือ้หา
มากกว่า การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้การก าหนดเนือ้หาเก่ียวกับค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือและ
ระเบียบแถว ไม่มีวิธีการประเมินผลที่หลากหลายที่แน่นอนที่ชัดเจน พร้อมทัง้ครูไม่มีส่วนร่วมในการสร้างเคร่ืองมือ
และประเมินผล 
 แนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้ลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ ครูผู้สอนควร ก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยมุ่งเน้นความมีระเบียบวินยั ทกัษะการลงมือปฏิบตัิ และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง มีลกัษณะการจดัการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนเรียนรู้จากสถานท่ีจริง และผู้ เรียนเรียนรู้ผ่านวิธีการท่ีหลากหลาย การก าหนดเนือ้หาสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามหลกัสตูรไว้ และควรมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ลกูเสอื ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย และมีการตดัสนิผลการเรียนเป็น “ผา่น” และ “ไมผ่า่น” 
 
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้, ลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ 
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E0007: การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติสิริปัญญา 
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
อญัชิสา  พุม่ทอง 1  สมศกัดิ์  คงเท่ียง 2 
1 หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบริหารการศกึษา / สถานท่ีท างาน โรงเรียนนานาชาติสริิปัญญา อ าเภอ
เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

2 ผู้อ านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการตดัสินใจของผู้ปกครองนกัเรียนในการส่งบตุร
หลานเข้าศกึษาในโรงเรียนนานาชาตสิริิปัญญา อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดยประชากรใช้ในการวิจยัคือ
ผู้ปกครองของนกัเรียน โรงเรียนนานาชาติสิริปัญญา อ าเภอเกาะพะงนั จังหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 150 คน และ
เลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยการเทียบสว่นและสุม่อยา่งง่ายได้กลุม่ตวัอยา่ง 108 คน เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู
เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Linkert Rating Scale) จ านวน 37 ข้อ โดยใช้มาตรฐานคณุภาพ
สถานศกึษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดมาเป็นแนวทางการตัง้ค าถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติเชิงพรรณา 
ได้แก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ t-test และคา่ f-test (One-Way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลและการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาใน
โรงเรียนนานาชาติสิริปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สดุ 3 ด้าน และระดบัมาก 2 ด้าน ระดบัปานกลาง 1 ด้าน โดยให้ความส าคญัในด้าน
วิชาการมากที่สดุ ให้ความส าคญัในด้านกายภาพอยู่ในอนัดบัรองลงมา และให้ความส าคญัในด้านความสมัพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และโรงเรียนกับผู้ปกครองน้อยที่สดุตามล าดบั 2) เมื่อเปรียบเทียบ การตดัสินใจสง่บุตร
หลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติสิริปัญญา อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ าแนกตามระดบัการศึกษา
สูงสุดของผู้ปกครอง พบว่าระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันมีการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียน
นานาชาติสริิปัญญา โดยรวมแตกตา่งกนัทัง้ 6 ด้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยกลุม่ผู้ปกครองที่มีการศกึษา
สงูสดุในระดบัปริญญาตรี และกลุม่ผู้ปกครองที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุสงูกว่าปริญญาตรีมีการตดัสนิใจเลอืกสง่บตุร
หลานเข้าศกึษาในโรงเรียนนานาชาติสริิปัญญาสงูกว่ากลุม่ผู้ปกครองที่มีการศกึษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 
 
ค าส าคัญ: การตดัสนิใจ ผู้ปกครองนกัเรียน โรงเรียนนานาชาติสริิปัญญา 
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E0008: ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคระยอง 
 

กัญจชลิการ  กันทะเจตน 1, สมศักดิ์ คงเท่ียง 2 
1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 ผูอํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยกลุมตัวอยางคือ ครูวิทยาลัยเทคนิคระยอง จํานวน 144 คน  กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

โดยใชตารางเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 40 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา T-test และคา One - Way ANOVA ผลการวิจัยพบวา 1) ความ

คิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของวทิยาลัยเทคนิคระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการการเรียนรูมีการปฏิบัติมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามลําดับ 2) 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคระยอง จําแนกตาม

ตัวแปร เพศ พบวา ครูท่ีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคระยอง  ท้ังโดยรวม

และรายดานไมแตกตางกัน และ 3) ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ

ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง จําแนกตามตัวแปร ประสบการณการทํางาน พบวา ครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกนั 

มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคระยอง ท้ังโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการการเรียนรู ดานการนิเทศการ

จัดการเรียนรูในสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

คําสําคัญ: การบริหาร งานวิชาการ, ผูบริหารสถานศึกษา 
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E0009: ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 
กญัจน์อมล  แนน่อดุร 1  รศ.ดร.สมศกัดิ์  คงเท่ียง 2   
1 คณะศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 คณะศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บคุลากรวิทยาลยัการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกและเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารทรัพยากรมนษุย์
กบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของบคุลากรวิทยาลยัการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก โดยกลุม่ตวัอยา่งคือบคุลากร
วิทยาลยัการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก จ านวน 58 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลูเป็นแบบสอบถาม มาตราสว่น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 41 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) 
คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลีย่ (Mean) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) การบริหารทรัพยากรมนษุย์ของบคุลากรวิทยาลยัการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 2) ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร
วิทยาลยัการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมากที่สดุ โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.57 3) 
ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรวิทยาลยัการอาชีพ
กาญจนาภิเษกหนองจอก โดยภาพรวมมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง r = .53 โดยมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: การบริหารทรัพยากรมนษุย์, ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน, ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารทรัพยากร

มนษุย์กบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน 
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E0010: การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสายไหม 
(ทัสนารมย์อนุสรณ์) ส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 
ทรงกฤษณ์  ศรีชมุ 1  ผศ.ดร.ทรงยศ  แก้วมงคล 2   
1 หลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา / สถานที่ท างาน โรงเรียนสายไหม (ทสันารมย์อนสุรณ์) 
ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมวินัย
นกัเรียนโรงเรียนสายไหม (ทสันารมย์อนสุรณ์) ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยกลุม่ตวัอยา่งคือ ผู้ปกครอง
นกัเรียนโรงเรียนสายไหม (ทสันารมย์อนสุรณ์) ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
320 คน โดยเปิดตารางก าหนดขนาดตวัอย่าง เครจซี; และ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-Way ANOVA 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการสง่เสริมวินยัของนกัเรียนโรงเรียนสายไหม (ทสันารมย์
อนสุรณ์) ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
เรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ด้านรู้จกัหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบในหน้าที่ ด้านการทิง้
ขยะให้ถกูที่ ด้านความมีน า้ใจในการช่วยเหลือเพื่อน คณุครู และบคุคลทัว่ไป และด้านการตรงตอ่เวลา ตามล าดบั 2) 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการสง่เสริมวินยัของนกัเรียนโรงเรียนสายไหม (ทสันารมย์
อนสุรณ์) ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามตวัแปร เพศ พบวา่ ทัง้โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ โดยที่ผู้ปกครองนกัเรียนเพศชาย จะมีสว่นร่วมมากกว่า ผู้ปกครอง
นกัเรียนเพศหญิง 3) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการสง่เสริมวินยัของนกัเรียนโรงเรียน
สายไหม (ทสันารมย์อนุสรณ์) ส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามตวัแปร 
ระดบัชัน้ พบว่า ทัง้โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ 4) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการ
มีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการสง่เสริมวินยัของนกัเรียนโรงเรียนสายไหม (ทสันารมย์อนสุรณ์) ส านกังานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตวัแปร ระดบัการศกึษา พบวา่ ทัง้โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญั
ทางสถิติ โดยผู้ปกครองที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจะมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ปกครองที่มีระดบัการศึกษา 
ระดบัปริญญาตรีและสงูกวา่ปริญญาตรีในทกุ ๆ ด้าน และ 5) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง
ในการสง่เสริมวินยัของนกัเรียนโรงเรียนสายไหม (ทสันารมย์อนสุรณ์) ส านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามตวัแปร อาชีพ พบวา่ โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเว้น ด้านการทิง้ขยะให้ถกูที่ 
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง การสง่เสริมวินยันกัเรียน 
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E0011: การศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพของเด็กระดับปฐมวัย โรงเรียนหัสดิน จังหวัดชลบุรี 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
วิลาวณัย์  ข าพลจิต 1  สริิกาญจน์  ธนวฒุิพรพินิต 2   
1 หลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา / สถานที่ท างาน โรงเรียนหสัดิน อ าเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบรีุ 

2 ผู้ช่วยคณบดี หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการพฒันาคณุภาพของเด็กระดบัปฐมวยั โรงเรียนหสัดิน 2) 
ศกึษาแนวทางการสง่เสริมคณุภาพของเด็กระดบัปฐมวยั โรงเรียนหสัดิน โดยท าการวิจยั 2 ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้ตอนที่ 1 
ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาคณุภาพของเด็กระดบัปฐมวยั โรงเรียนหสัดิน แหลง่ข้อมลู ได้แก่ 
เอกสารสภาพการจดัการศกึษา ผลการประเมินโครงการและกิจกรรม ปีการศกึษา 2561 SWOT และ Best practice 
ระดบัปฐมวยั โรงเรียนหสัดิน และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบวิเคราะห์เนือ้หา 
ขัน้ตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการพฒันาคณุภาพของเด็กระดบัปฐมวยั โรงเรียนหสัดิน โดยการสมัภาษณ์ผู้ รับใบอนญุาต 
รองผู้อ านวยการ ครูอนบุาล คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนหสัดินและศึกษานิเทศก์ รวมทัง้หมด 8 คน เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมลู มีดงันี ้1) การวิเคราะห์ข้อมลูจาก
การศกึษาเอกสาร ผลการประเมินโครงการและกิจกรมตา่ง ๆ ปีการศึกษา 2561 ที่เก่ียวกบัผลการพฒันาคณุภาพของเด็ก 
ระดบัปฐมวยั โรงเรียนหสัดิน ผู้วิจยัน าข้อมลูมาท าการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 2) การวิเคราะห์ข้อมลูจาก
แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้วิจยัน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ มาท าการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 1) ผลการพฒันาคณุภาพของเด็กระดบัปฐมวยั โรงเรียนหสัดิน ตามมาตรฐานการศกึษา 
ระดบัปฐมวยั พ.ศ. 2561 เพื่อการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของเด็ก พบวา่ ตวัชีว้ดัที่ 1 
มีพฒันาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุนิสยัที่ดี และดแูลความปลอดภยัของตนเองได้ อยูใ่นเกณฑ์ระดบัคณุภาพดีเลิศ 
ตวัชีว้ดัที่ 2 มีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณ์ได้ อยู่ในเกณฑ์ระดบัคุณภาพดีเลิศ 
ตวัชีว้ดัที่ 3 มีพฒันาการด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม อยู่ในเกณฑ์ระดบัคณุภาพดีเลิศ 
ตวัชีว้ดัที่ 4 มีพฒันาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกัษะการคิดพืน้ฐานและแสวงหาความรู้ได้ อยู่ในเกณฑ์ระดบั
คุณภาพดีเลิศ ดงันัน้ผลการพฒันาคุณภาพของเด็ก ระดบัปฐมวยั โรงเรียนหสัดิน โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ
คณุภาพดีเลิศ 2) แนวทางการสง่เสริมคณุภาพของเด็กระดบัปฐมวยั โรงเรียนหสัดิน ตามมาตรฐานการศกึษา ระดบั
ปฐมวยั พ.ศ.2561 เพื่อการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของเด็ก โรงเรียนควรจดัโครงการ
และกิจกรรมตา่ง ๆ ทัง้นีค้วรจดักิจกรรมเดิมอยา่งตอ่เนื่องและควรจดักิจกรรมใหม ่ๆ ที่สอดคล้องกบัหลกัสตูร English 
Program ของโรงเรียน พร้อมทัง้ให้ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการร่วมพฒันาคณุภาพของเด็กให้มากยิ่งขึน้ 
 
ค าส าคัญ: การพฒันาคณุภาพ การจดัการศกึษา ระดบัปฐมวยั 
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E0012: ความต้องการและแนวทางต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้ปกครองโรงเรียนปัณณวิชญ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
บญุธิตา  น า้หอม 1  สริิกาญจน์  ธนวฒุิพรพินิต 2   
1 หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา / สถานที่ท างาน โรงเรียนปัณณวิชญ์ อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2 ผู้ช่วยคณบดี หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ท กรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการและแนวทางต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้ปกครอง
โรงเรียนปัณณวิชญ์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับสายชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ตวัแทนผู้ปกครองเครือข่ายระดบัสายชัน้ละ 1 คน) ได้กลุม่ตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 6 คน และ
กลุม่ที่ 2 ตวัแทนผู้ปกครองนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 42 คน (แตล่ะระดบัชัน้มีจ านวน 7 ห้องเรียน 
เลอืกมาระดบัชัน้ละ 5 คน) ได้กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดจ านวน 30 คน ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ การสอบถามและการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยั พบวา่ ความต้องการในการจดัการเรียนรู้ของผู้ปกครองโรงเรียนปัณณวิชญ์ ทัง้ 4 ด้าน เป็นดงันี ้
ด้านหลกัการจดัการเรียนรู้ พบวา่ ผู้ปกครองต้องการให้ครูเน้นการจดัการเรียนรู้ 5 วิชาหลกั คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษและเสริมภาษาจีน ด้านกระบวนการเรียนรู้ พบว่า ครูผู้สอนไม่ส่งเสริมให้นกัเรียนท่องจ า  
แต่ในบางวิชาควรให้มีท่องจ า ด้านการออกแบบการจดัการเรียนรู้ ที่ต้องการเน้นความสนใจของผู้ เรียนเน้นกระบวน 
พบว่า ควรจดัการเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบตรงกบัหลกัสตูรแกนกลาง ด้านบทบาทของครูผู้สอน พบว่า เน้นครู
ตา่งชาติมาสอนทกัษะภาษาตา่งประเทศ 
 แนวทางการจดัการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ปกครอง 4 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อแยก
เป็นรายด้าน พบว่า การจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากที่สดุ ด้านบทบาทครูผู้สอนอยู่ในระดบัมากที่สดุ ด้านการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากที่สดุ ด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคัญ: ความต้องการของผู้ปกครอง แนวตอ่การจดัการเรียนรู้ 
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E0013: การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนบ้านหนองเจริญ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 
มาล ี โชติชยั 1  สริิกาญจน์  ธนวฒุิพรพินิต 2   
1 หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 ผู้ช่วยคณบดี หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนบ้านหนองเจริญ สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 2) ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของ
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 3 กลุม่ผู้ ให้ข้อมลูวิจยั ได้แก่ 
ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองเจริญ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 3 จ านวน 6 คน 
ได้มาโดยการสุม่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีขัน้ตอนของการด าเนินการวิจยัเป็น 2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษา
การจดัการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนบ้านหนองเจริญ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 3 
การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis) จากการสมัภาษณ์ ขัน้ตอนท่ี 2 ศกึษาความพงึ
พอใจของครู ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนบ้านหนองเจริญ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบรีุ เขต 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนือ้หา(Content Analysis) จากการสมัภาษณ์ 
และการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยั พบวา่ 1) การจดัการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนบ้านหนองเจริญ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 3 แบ่งเป็น 4 ด้าน ด้านการออกแบบและจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ด้านการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก และด้านการวดัผลประเมินผลการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุก พบวา่ โรงเรียนการจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการให้กบัครูในด้านการจดัการเรียนการสอน มีศึกษานิเทศก์ มาให้
ค าแนะน า โดยผ่านการเรียนรู้จากการจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 2) ความพึงพอใจของครูต่อการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนบ้านหนองเจริญ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรีุ เขต 3 
แบง่ออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้ด้านการออกแบบและจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
ด้านการใช้สือ่เทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก และด้านการวดัผลประเมินผลการจดัการเรียนรู้เชิงรุก พบวา่ ทัง้ 4 
ด้าน อยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
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E0014: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียน
นวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 
กญัชพร  บรีเซอ 1  ดร.ปราศรัย  ประวตัิรุ่งเรือง 2   
1 นกัศกึษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกับการด าเนินโครงการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล 2) เพื่อศึกษาปัจจยัที่สง่ผลต่อ
การด าเนินโครงการชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวชิาชีพครู โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล วิธีการศกึษา
ได้ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 94 คน โดยใช้การสุ่ม
แบบแบง่ชัน้ภมูิ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือ แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
และใช้สถิติการถดถอยพหคุณู 
 ผลการวิจยั พบวา่ 2) ปัจจยัที่ศึกษาทกุปัจจยัมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 3) ปัจจยัด้านการภาวะผู้น าทางวิชาการ (X3) ปัจจยัด้าน
วฒันธรรมองค์กร (X2) ปัจจยัด้านบรรยากาศองค์กร (X1) สง่ผลตอ่การเป็นชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียน
นวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: ชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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E0015: ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนประถมศกึษา ตําบลบานไร 
อําเภอเทพสถิต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาชัยภูมิ เขต 3 
 

เสกสรร  ยุทธยง 1 
1 นักศึกษาสาขาการบริหารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวยิาลัยนอรทกรุงเทพ 

 

บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบความคดิเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของขาราชการ

ครูโรงเรียนประถมศึกษา ตําบลบานไร อําเภอเทพสถิต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3  กลุมตัวอยาง คือ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนประถมศึกษา ตําบลบานไร อําเภอเทพสถิต 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จํานวน 11 โรงเรียน มีขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จํานวน 116 คน ไดมาดวยวิธีการสุมแบบงาย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก แบบสอบถามเพ่ือศึกษา

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา ตําบลบานไร อําเภอเทพสถิต สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.848 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คา

รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัย พบวา 1) กลุมตัวอยางท่ีศึกษาคร้ังน้ีเปนขาราชการครูจํานวน 89 คน สวนใหญอยูในชวงอายุ   

31 – 40 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 43.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 61 คน คิดเปนรอย

ละ 68.5 ระยะเวลารับราชการนอยกวาหรือเทากบั 10 ป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 74.2 ตําแหนงครูผูชวยจํานวน 

33 คนคิดเปนรอยละ 37.1 และตําแหนงครูจํานวน 33 คนคิดเปนรอยละ 37.1  2)ขาราชการครูมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย 

ไดแก ภาระหนาท่ีอ่ืน ๆมากท่ีสุด รองลงมาคือดานขั้นตอนการเตรียมงานสอน และดานขั้นตอนการปฏิบัติงานสอน

ตามลําดับ 3) ขาราชการครูท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลารับราชการ และตําแหนงในการปฏิบัติงาน ท่ีตางกัน มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: ขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา 
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E0016: ความตองการการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี 
 

ธนิดา  จิตรทศ 1, ผศ.ดร.สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2 อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความตองการการมีสวน

รวมของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี 2) เพ่ือศึกษา

แนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัด

นนทบุรี ดําเนินการวิจัยโดยศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 ศึกษาความตองการการมีสวน

รวมของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ตอนท่ี 2 

ศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 

จังหวัดนนทบุรี  โดยใชการสัมภาษณจากผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูปกครองของเด็กระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 -3) 

ของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี จํานวน 15 คน ไดมาโดยการเลือกแบบจะจง (โดยเลือกจากผูปกครอง

ในระดับอนุบาล 1-3 ระดับละ 5 คน) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ โดยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่ง

โครงสราง ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณจะนํามาทําการวิเคราะหเน้ือหา  

 ผลการวิจัย พบวา 1) ความตองการการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวดันนทบุรี ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) ดานรางกาย ผูปกครองมีความตองการใหเด็ก

ไดทํากิจกรรมท่ีหลากหลายประเภทเพ่ือสงเสริมพัฒนาการทุกสวนของรางการ 2) ดานอารมณ ใหมีการจัดกิจกรรมท่ี

ใหเด็กทํางานเปนทีม ผูปกครองเขามามีสวนรวมกันในการทํากิจกรรม การกลาพูด กลาแสดงออก เพ่ือใหเด็กได

พัฒนาการดานอารมณอยางสมวัย 3) ดานสังคมใหเด็กมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะชีวิต ดานทักษะทางสังคม และ

การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะจิตสาธารณะ 4) ดานสติปญญา ใหมีการจัดกิจกรรมการฝกทักษะของเด็ก

และฝกใหเด็กไดคิดมากขึ้น  2) แนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดนนทบุรี ดังน้ี โรงเรียนควรมีการประเมินพัฒนาการใหเด็กทํากิจกรรม จัดกิจกรรม

ใหเด็กไดเคล่ือนไหวประกอบเพลงใหเกิดความสนุกสนาน กิจกรรมใหเด็กทํางานเปนกลุม การเลนของเลนท่ีใช

ความคิด  

 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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E0017: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนมีนบุรี ส านักงานเขตมีนบุรี 
 
สภุชัชา  กล้าผจญั 1  สมศกัดิ์  คงเท่ียง 2   
1 หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ / สถานท่ีท างาน โรงเรียน
มนีบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 

2 ผู้อ านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการสร้างคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมีนบุรี ส านักงานเขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้ปกครอง ของนกัเรียนโรงเรียนมีนบรีุ ส านกังานเขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 331 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 
คา่เอฟ (F-test) และทดสอบความแตกตา่งรายคูก่รณีที่พบความแตกตา่ง ด้วยวิธีการของ LSD ที่ระดบันยัส าคญั .05 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไป พบวา่ 1 ผู้ปกครองสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.80 มีอายรุะหวา่ง 
40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.70 สว่นใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 51.40 ระดบัการมีสว่นร่วมของ
ผู้ปกครองในการสร้างคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ทัง้ 8 ประการ พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก พบว่า ด้านมีวินยั มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 4.43 รองลงมาคือ ด้านซื่อสตัย์สจุริต มี
ค่าเฉลี่ย 4.38 และด้านมีจิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ย 4.31 ตามล าดบั ส าหรับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการสร้าง
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ที่มีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ ได้แก่ ด้านอยูอ่ยา่งพอเพียง มีคา่เฉลีย่ 4.11 
 ผลการทดสอบสมมตุิฐานที่ 1 ผู้ปกครองนกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีสว่นร่วมในการปลกูฝังคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ไมแ่ตกตา่งกนั ยกเว้น ด้านซื่อสตัย์สจุริต เป็นการปฏิเสธสมมติฐานทัง้ 7 ด้าน สมมติฐานที่ 2 ผู้ปกครองนกัเรียน
ที่มีอายตุา่งกนั มีสว่นร่วมในการปลกูฝังคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ไมแ่ตกตา่งกนั เป็นการปฏิเสธสมมติฐานทัง้ 8 ด้าน 
และสมมติฐานที่ 3 ผู้ปกครองนกัเรียนที่มีอาชีพต่างกนั มีสว่นร่วมในการปลกูฝังคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์แตกต่างกนั 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านรักชาติศาสน์กษัตริย์ ด้านมีวินยั และด้านอยู่อย่างพอเพียง เป็นการปฏิเสธสมมติฐานทัง้ 5 ด้าน  
ที่ระดบันยัส าคญั .05 
 
ค าส าคัญ: การมีสว่นร่วม, คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
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E0019: ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลจตุรมุก 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ปญจรัตน  ไอศูรยนวบุษ 1 , ทรงยศ  แกวมงคล 2 
1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา  

2 ผูอํานวยการสํานักวิจยั มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของ

โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตาม เพศและระดับการศึกษา กลุมผูตอบ

แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูปกครอง โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก จํานวน 120 คน เปนกลุมตัวอยางผูปกครอง 

จํานวน 92 คน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ท้ังฉบับรวมเทากับ  0.903 การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 

คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา t-test ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของ

ผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ท้ัง 4 ดาน  คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดบริการนักเรียน ดาน

ครูผูสอน และดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม พบวาผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาปฐมวัย

ของโรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ อยูใน

ระดับมากท่ีสุด ท้ัง 4 ดาน 2) ผลการวิเคราะห ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของ

โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตาม

เพศและระดับการศึกษา โดยภาพรวม ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาล

จตุรมุก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมและรายดานไม

แตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
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E0021: การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัด
พรุิณศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
สมฤดี  คุ้มฤทธ์ิ 1  สมศกัดิ์  คงเท่ียง 2   
1 หลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา/สถานที่ท างานโรงเรียนวดัพิรุณศาสตร์อ าเภอล าลกูกา 
จงัหวดัปทมุธานี 

2 ผู้อ านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ท กรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการสร้างชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการจดัการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนวดัพิรุณศาสตร์ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 และศึกษาความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนวดัพิรุณศาสตร์ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ครูผู้สอน
ภาษาไทยในโรงเรียนวดัพิรุณศาสตร์ จ านวน 4 คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เก่ียวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวดัพิรุณศาสตร์ มีค่าความเช่ือมัน่ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ คา่ร้อยละ (%) คา่เฉลีย่ µ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. การสร้างการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนวดัพิรุณศาสตร์ 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 กระบวนการสร้างชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
1) พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ (PLAN) 2) ปฏิบตัิการสอนและสงัเกตการเรียนรู้ของนกัเรียน (DO) 3) สะท้อนคิดผล
การปฏิบตัิงาน (SEE) พบปัญหา กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอา่น ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ถึงระดบั 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 นวตักรรมวิธีการสอนในการแก้ไขปัญหาคือ “อ่านเขียนหรรษา 5 ขัน้ตอน” ขัน้ที่ 1 Brain Gym 
สร้างรอยยิม้และความสขุ ใช้เทคนิคร้องเพลง ขัน้ที่ 2 สนุกกับค าตามธรรมชาติใช้เทคนิคเล่นเกม ขัน้ที่ 3 ฉลาดรู้
อกัษรไทย ใช้เทคนิคสีอกัษร ขัน้ที่ 4 ตัง้ใจฝึกแจกลกูสะกดค า ใช้เทคนิคแข่งขนักนั และขัน้ที่ 5 น าค าไปใช้อ่านเขียน
อยา่งสร้างสรรค์ใช้เทคนิค Mind Map 
 2. ความพงึพอใจของครูที่มีตอ่การสร้างชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการจดัการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
วดัพิรุณศาสตร์ ขัน้ท่ี 1 พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ (PLAN) พบวา่ การสนทนา พดูคยุ กบัเพื่อนร่วมงานเก่ียวกบัการ
ปฏิบตัิงานการเรียนการสอนเพื่อการพฒันามีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ขัน้ที่ 2 ปฏิบตัิการสอนและสงัเกตการ
เรียนรู้ของนกัเรียน (DO) พบวา่ การแลกเปลี่ยนและร่วมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กบัเพื่อนครู/นกัเรียนเพื่อแสวงหานวตักรรม
การเรียนการสอนใหม ่ๆ และการใช้เทคนิควิธีสอนที่กระตุ้นความสนใจของนกัเรียนและช่วยให้นกัเรียนบรรลผุลการเรียน
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุ ขัน้ที่ 3 สะท้อนคิดผลการปฏิบตัิงาน (SEE) พบวา่ การสะท้อนคิดผลการปฏิบตัิงาน
เพื่อช่วยให้ครูผู้สอน เห็นและเข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
 
ค าส าคัญ: ชมุชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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E0022: การศึกษาแนวทางในการบริหารงานวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 

พรทิพย  เขียวมรกต 1, ผศ.ดร.สิริกาญจน  ธนวฒุิพรพินิต 2 
1 คณะศกึษาศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจาํ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารงานวิชาการในศตวรรษท่ี 21  ของสถานศึกษา

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 

และครูฝายวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 9 คน 

โดยการสุมแบบเจาะจง (ตามขนาดโรงเรียน เล็ก กลาง ใหญ) ไดผูบริหารสถานศึกษา 5 คน  และครูฝายวิชาการ 4 คน 

เคร่ืองมือเปนแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา  

ผลการวิจัยพบวา  แนวทางในการบริหารงานวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดังน้ี 1. ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา พบวา 1) ควรจัดอบรม

โดยการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาใหความรูท่ีโรงเรียนโดยตรงกับบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดกับหลักสูตร

สถานศึกษา 2) จัดทําเอกสารคูมือครูในการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนใหหลากหลายครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 3) 

ดําเนินการสงเสริมการทําวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรโรงเรียนใหมากขึ้น 2. ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 1) ควร

มีการใชหองเรียนเปนหองปฏิบัติการหรือสถานท่ีภายในบริเวณโรงเรียน  2) การดําเนินกิจกรรมหรือการจัดการเรียนการ

สอนแทนหองพิเศษ 3) สงเสริมการเรียนรูใหนักเรียนศึกษาแหลงเรียนรูท่ีมีในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 3. ดานการพัฒนาและใช

ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวา 1) เทคโนโลยีในสถานศึกษาตองทันสมัย นักเรียนสามารถใชไดจริง โรงเรียนสนับสนุน

ใหใชส่ือการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  2)พัฒนาดานการสอนและนักเรียนไดรับประโยชนสูงสุด  4.ดาน

การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบวา 1) ประสานใหครูผูปกครองและนักเรียนเขามาในสวน

รวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  2)จัดทําคูมือการวัดและประเมินผลแกครู  3) ออกแบบแบบฟอรมและจัดซื้อ

แบบฟอรมการวัดและประเมินผลใหสะดวกตอครูผูสอน และ 5. ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองคกรอ่ืน พบวา มีการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังจากภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีสามารถ

รวมมือกันในการพัฒนา การศึกษาของแตละสถานศึกษาเพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในยุคการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 2  

 

คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการในศตวรรษท่ี 21 
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E0023: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนพระแม่
สกลสงเคราะห์ 
 
ดวงใจ  อุน่หล้า 1  ผศ.ดร.ทรงยศ  แก้วมงคล 2   
1 หลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา / สถานที่ท างาน โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  
ต.โสนลอย อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 

2 ผู้อ านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริการการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อหาการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการสง่เสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์และเปรียบเทียบการมีสว่นร่วมในการสง่เสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั โรงเรียนพระแม่
สกลสงเคราะห์ จ าแนกตามเพศ อาย ุและระดบัการศกึษา กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นผู้ปกครองโรงเรียน
พระแม่สกลสงเคราะห์ จ านวน 275 คน โดยการสุ่มง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
มาตราสว่นประมาณค่า ซึง่มีความเช่ือมัน่เท่ากบั .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบโดยใช้ค่าที (t-test) และค่า (f-test) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวยั รวมอยูใ่นระดบัมากเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุด้านโดยเรียงล าดบัคา่เฉลีย่
จากมากไปหาน้อย ดงันีค้ือด้านการอบรมเลีย้งดู ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการอาสาสมคัร ด้านการเรียนรู้ที่บ้าน 
ด้านการตดัสนิใจ และด้านการมีสว่นร่วมที่บ้าน ตามล าดบั ผู้ปกครองที่มีเพศ และระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการ
สว่นร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ไม่แตกต่างกนั สว่นผู้ปกครองที่มี
อายแุตกตา่งกนัมีสว่นร่วมในการสง่เสริมการเรียนรู้แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการสง่เสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
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E0024: การศึกษาผลและแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนฤทธิยะ- 
วรรณาลัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

วีระ  มีมาก 1, สิริกาญจน  ธนวฒุพิรพินิต 2 
1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 ผูชวยคณบดี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนฤทธิยะ- 

วรรณาลัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  2) ศึกษาแนวทางการดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ดําเนินการ

วิจัยโดยศึกษาขอมูลเชิงเชิงคุณภาพ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาผลการดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 และขั้นตอน

ท่ี 2 การศึกษาแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยใชการสัมภาษณจากผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนา

ระดับ ครูท่ีปรึกษา จํานวน  6 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ โดยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง

(Semi-structured Interview) ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณจะนํามาทําการวิเคราะหเน้ือหา (Content 

Analysis)  

 ผลการวิจัย พบวา ผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวม 5 ดาน พบวา 1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ครู

ท่ีปรึกษาจะมีบทบาทมากท่ีสุดในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล จากการศึกษาประวัติของนักเรียน การจัดทํา

ระเบียนสะสม และการเยี่ยมบาน จึงทําใหครูท่ีปรึกษารูจักนักเรียนมากขึ้น 2) ดานการคัดกรองนักเรียน พบวา การ

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน(SDQ) ท้ัง 3 ฉบับ คือฉบับนักเรียน ฉบับครูท่ีปรึกษาและฉบับผูปกครอง ท่ีผานมาผลการ

ประเมินในการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน ไมเปนไปตามพฤติกรรมจริงของนักเรียน เน่ืองจากนักเรียน ครูท่ีปรึกษา

และผูปกครองสวนใหญ ไมใหความสําคัญในการทําแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 3) ดานการสงเสริมนักเรียน 

พบวา การดําเนินกิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน สงผลใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการมาเรียน 

มีความรับผิดชอบ มีสวนรวม กลาคิด กลาแสดงออก และมีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 4) 

ดานการปองกันและแกไขปญหา พบวา การใหคําปรึกษาเบ้ืองตน ทําใหทราบปญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน สามารถ

แกไขปญหาของนักเรียนได และยังทําใหนักเรียนเกิดความไววางใจกับครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว มากขึ้น และยังทําให

ไดรับการประสานงาน ความรวมมือจากครูแนะแนวและผูท่ีเกี่ยวของเปนไปอยางดี 5) ดานการสงตอนักเรียน พบวา 

ทุกฝายใหความรวมมือเปนอยางดี ในการสงตอท้ังภายในและภายนอก ปญหาท่ีเกิดขึ้นจึงสามารถแกปญหาได   

 แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวม 5 ดาน พบวา 1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

โรงเรียนมีแนวทางในการชวยเหลือครูปรึกษา โดยจัดทําแฟมประวัติของนักเรียน มีครูท่ีปรึกษา 2  คนทุกหองเรียน มี

การเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน และรายงานผลการดําเนินงานการเยี่ยมบานของนักเรียนใหฝายบริหารทราบ 2) ดาน
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การคัดกรองนักเรียน พบวา งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในการทําแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน กับครู นักเรียนและผูปกครอง 3) ดานการ

สงเสริมนักเรียน พบวา โรงเรียนมีแนวทาง โดยการแตงตั้งคําส่ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน ในการ

ดําเนินกิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ในขอบขาย 3 ดาน คือ การศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม 4) 

ดานการปองกันและแกไขปญหา พบวา โรงเรียนมีแนวทางในการใหคําปรึกษา ซึ่งเปนหนาท่ีหลักของครูท่ีปรึกษา ครู

แนะแนวและผูมีสวนเกี่ยวของ 5) ดานการสงตอนักเรียน พบวา โรงเรียนมีแนวทาง โดยใหครูท่ีปรึกษาเปนผูให

คําปรึกษาเบ้ืองตนกับนักเรียนในกลุมเส่ียงและกลุมมีปญหา ถาไมสามารถใหคําปรึกษาได จะสงไปยังครูแนะแนว ครู

ปกครอง ครูพยาบาล ถานักเรียนท่ีมาขอคําปรึกษาอยูในกลุมท่ีมีความเส่ียงมาก ไมสามารถใหคําปรึกษาได ทาง

โรงเรียนจะสงนักเรียนกลุมเส่ียงหรือกลุมมีปญหา ไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือปองกันและแกปญหาตอไป 

 

คําสําคัญ: ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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E0025: ความพงึพอใจของนักเรียนต่อการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
 
ผอ่งนภา  พนัธุ์ไม้ส ี1  ดร.ปราศรัย  ประวตัิรุ่งเรือง 2   
1 นกัศกึษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่การใช้บริการห้องสมดุโรงเรียนหอวงั 
ปทมุธานี 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการใช้บริการห้องสมดุโรงเรียนหอวงั ปทมุธานี จ าแนกตาม
เพศและระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นีน้กัเรียนในโรงเรียนหอวงั ปทุมธานี จ านวน 327 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า แบบตรวจสอบรายการ และค าถามปลายเปิด 
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตา่งของความคิดเห็นด้วย
สถิติคา่ที 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมดุโรงเรียนหอวงั ปทมุธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านการให้บริการ ด้านสถานที่ ด้านบคุลากร และด้านทรัพยากรสารนิเทศห้องสมดุ 
อยู่ในระดบัมากตามล าดบั 2) นักเรียนเพศชาย และนกัเรียนเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด
โรงเรียนหอวงั ปทมุธานี ไมแ่ตกตา่งกนั 3) นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น และนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความ
พงึพอใจตอ่การใช้บริการห้องสมดุโรงเรียนหอวงั ปทมุธานี แตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ความพงึพอใจ การบริการห้องสมดุ 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
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E0026: การมีสวนรวมของครูในการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
 

ธนกร  อุไรรัตน 1 , ดร.ปราศรัย  ประวัติรุงเรือง 2 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  
2 อาจารยประจาํหลักสูตรการบริหารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ เปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานกิจการนักเรียน

โรงเรียน   หอวัง ปทุมธานี จําแนกตามเพศ และประสบการณการทํางาน โดยกําหนดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอร

แกน (Krejcie&Morgan,1970,pp.608-609) เปนครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จํานวน 84 คน จากครูโรงเรียนหอวัง 

ปทุมธานี จํานวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวย คาความถี่ รอยละ 

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นดวยสถิติคาที (t-test)  

 ผลการวิจัย พบวา 1) ครูเพศชายจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 30.10 ครูเพศหญิงมีจํานวน 58 คน คิดเปนรอย

ละ 69.90 และประสบการณการทํางานแบงเปน ประสบการณการทํางาน ต่ํากวา 5 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 55.40 

ประสบการณการทํางาน 5 ปขึ้นไป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 44.60 2) การมีสวนรวมของครูในการบริหารงาน

กิจการนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน  ดานงานสวัสดิการ  ดานงานกิจกรรม และดานงานปกครองและระเบียบวินัยนักเรียน อยูในระดับ

มากทุกดานตามลําดับ 3) ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนหอวัง 

ปทุมธานี จําแนกตามเพศพบวาไมแตกตางกัน 4) ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานกิจการ

นักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จําแนกตามประสบการณการทํางานพบวาไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การบริหารงานกิจการนักเรียน 
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E0027: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 
 

ศาสตราวุฒิ  ทองสุทธิ์ 1  ดร.ปราศรัย  ประวัติรุงเรือง 2 
1 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจาํคณะศกึษาศาสตร สาขาบริหารการศกึษา มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา และ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน  และเพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน วิธีการศึกษาไดศึกษา

จากกลุมตัวอยางท่ีเปนครูท่ีสอนในโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน จํานวน 86 คน ไดมาจากตารางกําหนดขนาด

กลุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan,1970,608-610) และใชวิธีเทียบสวนและสุมอยางงาย โดย

ใชแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชไดแก  คาความถี่  รอยละ  คามัชฌิมเลขคณิต  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห

ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression)   

 ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร

สมโภชบางเขน  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ผูบริหารมีการปฏิบัติอยู

ในระดับมากทุกดาน  ดังน้ี  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  การสรางแรงบันดาลใจ  การกระตุนทางปญญา  และ

การคํานึงถึงปจเจกบุคคล ตามลําดับ 2) ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน โดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังน้ี การวัดผล ประเมินผล 

และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ 

แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา การจัดทําระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา การ

ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน การวางแผนงานดานวิชาการ การพัฒนา

และใชส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง

ทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนา

สาระ หลักสูตรทองถิ่น การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา การแนะแนว  การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบริหารสงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  อยู 4 ตัวแปร ไดแก 

การคํานึงถึงปจเจกบุคคล  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  การสรางแรงบันดาลใจ  และการกระตุนทางปญญา  

 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา, การบริหารงานวิชาการ 
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E0028: ความคิดเห็นของครูตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนในกลุมบางปะกง 2 
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2562 
 

ปทมา  ไลไธสง ¹, ทรงยศ   แกวมงคล ² 

¹ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารย คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

โรงเรียนในกลุมบางปะกง 2 อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2562 จํานวน 138 คน จําแนกตาม เพศ 

ระดับชั้นท่ีสอน และระดับการศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบ ถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) 

คาเอฟ (f-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน 

  ผลการวิจัย พบวา 1) คิดเห็นของครูตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนในกลุมบางปะกง 2 อําเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2562 จํานวน 138 คน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวาความคิดเห็นของครูตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับตามคาเฉล่ียดังน้ี 

กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 2) การเปรียบเทียบคิดเห็นของครู

ตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนในกลุมบางปะกง 2 อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปการศึกษา 2562 

จําแนกตามเพศ ระดับชั้นท่ีสอน และระดับการศึกษา พบวา ไมแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: ความคิดเห็น, กิจกรรมพัฒนาผูเรียน, กลุมบางปะกง 2 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

E0029: ผลการด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ของโรงเรียน
กลางคลองสิบ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
นนัทิดา  เทียนอร่าม 1  สมศกัดิ์  คงเท่ียง 2   
1 หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา / สถานที่ท างาน   โรงเรียนกลางคลองสบิ อ าเภอล าลกูกา 
จงัหวดัปทมุธานี 

2 ผู้อ านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการด าเนินการจัดท าและรายงานผลการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา
ปฐมวยั พทุธศกัราช 2561 ของโรงเรียนกลางคลองสบิ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 
 ผลการวิจยั พบว่า หลกัสตูรสถานศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2561 โรงเรียนกลางคลองสบิ ประกอบไปด้วย 
11 องค์ประกอบ คือ 1) ปรัชญาการศกึษาปฐมวยัของโรงเรียน 2) วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 3) จุดหมาย 4) มาตรฐาน
คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ 5) ระยะเวลาเรียน 6) สาระการเรียนรู้รายปี 7) การจดัประสบการณ์ 8) การจดัสภาพแวดล้อม 
สือ่และแหลง่เรียนรู้ 9) การประเมินพฒันาการ 10) การบริหารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาปฐมวยั 11) การเช่ือมตอ่ของ
การศึกษาระดบัปฐมวยักบัระดบัประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลกัในการพฒันาคณุภาพเด็กปฐมวยัของ
โรงเรียนกลางคลองสบิ 
 ผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2561 ของโรงเรียนกลางคลองสิบ พบวา่ผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยัโรงเรียนกลางคลองสิบ ของปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วย 3 
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของเด็ก มี 4 ประเด็น/ตวัชีว้ดั มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 
มี 6 ประเด็น/ตวัชีว้ดั และมาตรฐานที่ 3 การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั มี 4 ประเด็น/ตวัชีว้ดัมีผลการประเมิน 
ยอดเยี่ยม สงูกวา่คา่เปา้หมายมาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยัที่ได้ตัง้เปา้หมายไว้ทกุมาตรฐาน 
 
ค าส าคัญ: หลกัสตูรสถานศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2561 
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E0030: ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของ
โรงเรียนบานเทพพยัคฆ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 
 

จินตนา คงสุข 1, ทรงยศ แกวมงคล 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  

2 ผูอํานวยการสํานักวิจยั มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษา

ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนบานเทพพยัคฆ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3  ท้ัง 4 

ดาน  2) เปรียบเทียบความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียน

บานเทพพยัคฆ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 จําแนกตาม อาชีพ และระดับ

การศึกษา การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ t -test   ผลการวิจัย พบวา 1) 

ผลการวิเคราะหความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนท่ีมตีอการจัดการศกึษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนบานเทพ

พยัคฆ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3  ท้ัง 4 ดาน คือ ดานหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนการสอน ผูปกครองมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อยูในระดับมาก ดานบุคลากร 

ผูปกครองมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อยูในระดับมาก ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู 

ผูปกครองมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อยูในระดับมาก และ ดานกิจการนักเรียน 

ผูปกครองมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด  โดยรวมพบวาผูปกครองมี

ความคาดหวังตอการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนบานเทพพยัคฆ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 อยูในระดับมาก 2) ผลการวิเคราะห คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของ

ความคาดหวังของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนบานเทพพยัคฆ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 จําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมไมแตกตางกันและจําแนก

ตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คําสําคัญ: ความคาดหวัง, การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
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E0031: ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
 

กฤษตณชัย   แชมชอย 1, ผศ.ดร.ทรงยศ   แกวมงคล 2 

1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 ผูอํานวยการสํานักวจิัย  มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอภาวะ

ผูนําทางวิชาการ ของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี และ

อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูผูสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอ

เมืองปทุมธานี และอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จํานวน 91 คน โดยการกําหนดตัวอยางจากตารางของเครจซี่

และมอรแกน (Krejcie & Morgan)  โดยการสุมแบบอยางงาย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติคาที (t-test) และ สถิติคาเอฟ (F-test) 

ผลการวิจัย พบวา  ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอสามโครก จังหวัดปทุมธานีโดยรวมและราย

ดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการกําหนดภารกิจของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากท่ีสุด สวน

การเปรียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี และอําเภอสามโครก จังหวัดปทุมธานี  จําแนกตาม เพศ และประสบการณ

ปฏิบัติงาน ท้ังโดยภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําทางวิชาการ, ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก, ความคิดเห็น 
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E0032: การมีสวนรวมของครูในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะ- 
วรรณาลัย 
 

ดาราวรรณ วรรณสุข 1, ดร.ปราศรัย ประวัติรุงเรือง 2 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  
2 อาจารยประจาํหลักสูตรการบริหารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของครูในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และเพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จําแนกตามเพศ และประสบการณการทํางาน กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 126 คน โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่

และมอรแกน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของครูในการดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จํานวน 25 ขอ โดยนําไปทดลองสอบถาม (try-out) กับกลุมทดลอง 

จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟาตามวิธีของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เทากับ 0.827 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห

เปรียบเทียบดวยการทดสอบคาที (t – test) และการทดสอบคาเอฟ (F – test) 

 ผลการวิจัย สรุปไดดังน้ี 1) การมีสวนรวมของครูในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยโดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง

นักเรียน การปองกันและแกไขปญหา การสงเสริมและพัฒนานักเรียน และการสงตอนักเรียน 2) การมีสวนรวมของครู

ในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยรวมและรายดาน จําแนกตามเพศ 

พบวา ครูท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3)  การมีสวนรวมของครูในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยรวมและรายดาน จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา ครู

ประสบการณการทํางานตางกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนฤทธิยะวรรณา

ลัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม, ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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E0034: การทํางานเปนทีมของครูผูสอนในศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะชาง สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

สกุลรัตน   โกวาสกูล 1 จรินทร ธานีรัตน 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 ผูอํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบการทํางานเปนทีมของครูผูสอนในศูนยเครือขาย

สถานศึกษาเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด โดยกลุมตัวอยางคือ ครูครูผูสอนในศูนย

เครือขายสถานศึกษาเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2562 จํานวน 73 

คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา One - Way ANOVA ผลการวิจัยพบวา 1)การทํางานเปนทีมของครูผูสอนใน

ศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยูในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ดานการส่ือสารอยาง

เปดเผย รองลงมาคือ ดานการยอมรับนับถือ และดานการมีปฏิสัมพันธ ตามลําดับ 2) ครูท่ีมีเพศตางกัน มีสภาพการ

ทํางานเปนทีม ของครูผูสอนในศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตราด ท้ังโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3)การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการทํางานเปนทีมของครูในศูนย

เครือขายสถานศึกษาเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณการ

ปฏิบัติงาน พบวา ครูท่ีมีประสบการณการปฏิบัติงานตางกัน มีสภาพการทํางานเปนทีมของครูผูสอนในศูนยเครือขาย

สถานศึกษาเกาะชาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ท้ังโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

4) ขนาดของสถานศึกษาตางกัน สภาพการทํางานเปนทีมของครูในศูนยเครือขายสถานศึกษาเกาะชาง สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ท้ังโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: การทํางานเปนทีม, ประสิทธิภาพในการทํางาน 
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E0035: สมรรถนะการบริหารงานวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

นิตยา  เสาหงษ 1, ทรงยศ  แกวมงคล 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 ผูอํานวยการสํานักวิจยั มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการในศตวรรษท่ี 21 

ของผูบริหารสถานศึกษาตามโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ใน 8 ดานคือ ดานการมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ ดานการบริหารทรัพยากรภายในองคกร ดานการส่ือสารทาง

สังคมและวัฒนธรรม ดานการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหาร ดานการบริหารการเรียนรูและคิดริเร่ิมสรางสรรค ดาน

การสรางเครือขายความรวมมือ ดานการสรางแรงจูงใจและทํางานเปนทีมและดานการมีภาวะผูนําและความ

รับผิดชอบ กลุมตัวอยางท่ีใชเปนครูสังกัดสถานศึกษาตามโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร จํานวน 175 

คน ไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่และมอรแกนและวิธีการสุมอยางงาย เคร่ืองมือท่ี

ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ .915 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t – test independent) การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOWA) และทําการเปรียบเทียบรายคูโดยใชวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’s 

Method) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะการบริหารงานวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตาม

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน 2) สมรรถนะการบริหารงานวิชาการใน

ศตวรรษท่ี 21 ของผูบริหารสถานศึกษาตามโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงและ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมไมแตกตางกันและรายดานการบริหารทรัพยากรภายในองคกร แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

คําสําคัญ: สมรรถนะ, การบริหารงานวิชาการ, ผูบริหารสถานศึกษา, โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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E0036: การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุรี) และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 
 

สุรขัย  เสาหงษ  1, ทรงยศ แกวมงคล 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 ผูอํานวยการสํานักวิจยั มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม

ฐานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุรี) และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตาม

ความคิดเห็นของครู ใน 4 ดานคือ ดานบริบท ดานปจจัยเบ้ืองตน ดานกระบวนการและดานผลผลิต กลุมตัวอยางท่ีใช

เปนครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุรี) และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จํานวน 44 คน ท่ี

ไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่และมอรแกนและวิธีการสุมอยางงาย เคร่ืองมือท่ีใช

เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากบั .924 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t – test independent) การวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One way ANOWA) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1) การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางอุตสาหกรรมฐาน

วิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุรี) และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตามความ

คิดเห็นของครู โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมาก 2) การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุรี) และ

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามเพศ อายุ ประเภทของบุคลากรและประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน โดยรวมไมแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน 
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E0037: การศึกษาแนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน กลุมโรงเรียนนาโยง  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

ภาวินี อุตสาหะ 1, ผศ.ดร.สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 ผูอํานวยการหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอ

แนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน กลุมโรงเรียนนาโยงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ี

ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .890 กลุมตัวอยาง คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุม

โรงเรียนนาโยง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 1 จํานวน 8 โรงเรียน 43 คน โดยใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยาง

แบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) และสุมอยางงายสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู คือ คารอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาที (t-test) ผลการวิจัย พบวา 1) ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตอแนว

ทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน กลุมโรงเรียนนาโยง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 1 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.56, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความคิดเห็นของ

คณะกรรมการสถานศึกษาตอแนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน 

โดยดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน (  = 4.67, S.D. = 

0.47) รองลงมาคือ ดานการไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน (  = 4.62, S.D. = 0.49) สวนดานท่ีมีคะแนน

เฉล่ียต่ําสุด คือ การประชาสัมพันธ (  = 4.47, S.D. = 0.51)  2) ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

คณะกรรมการสถานศึกษาตอแนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน กลุมโรงเรียนนาโยง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง เขต 1 โดยรวม พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุมโรงเรียนนาโยง 

ท่ีมีเพศและประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: การศึกษาแนวทางการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
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E0039: แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู เรียนของโรงเรียนบานปองกันตนเองดานชุมพล  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

สุนันทา  ผากําเนิด 1, ผศ.ดร.สิริกาญจน  ธนวฒุิพรพินิต 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2 อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนบานปองกันตนเอง

ดานชุมพล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูโรงเรียน

บานปองกันตนเองดานชุมพล ปการศึกษา 2562 จํานวน 14 คน แบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณการวิเคราะหขอมูล จํานวน 5 คน ไดแก 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. แนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของครูโรงเรียนบานปองกันตนเองดานชุมพล สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมและรายดาน มีการพัฒนาอยูในระดับมาก 

 2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของครูโรงเรียนบานปองกันตนเองดานชุมพล สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก 1) ดานความเขาใจใหกระจาง 2) ดาน

ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะหจุดเดน จุดดอย จุดพัฒนา 3) ดานการกําหนดเปาหมายการพัฒนาผูเรียนตามจุดเนน  

4) ดานการกําหนดภาระงานการพัฒนาจดุเนน 5) ดานการดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามจุดเนน 6) ดานการตรวจสอบ 

ปรับปรุงและพัฒนา และ 7) ดานการสรุปและรายงานผลการพัฒนาผูเรียน  

 

คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียน, ครูโรงเรียนบานปองกันตนเองดานชุมพล 
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E0040: การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานปองกันตนเองดานชุมพล สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

พิณธุศร  ฆองฤกษ 1, ผศ.ดร.สิริกาญจน  ธนวฒุิพรพินิต 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2 อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานปองกันตนเองดานชุมพล 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 

ครูโรงเรียนบานปองกันตนเองดานชุมพล คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 15 คน โดยการสุมแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบแบบสัมภาษณ  

 ผลการวิจัย พบวา 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานปองกันตนเองดานชุมพล สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการ ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ยังไมขาดการวิจัยท่ีสามารถพัฒนานวัตกรรม

การศึกษาสูคุณภาพการเรียนรู ดานการพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีการจัดส่ือเทคโนโลยีไวใหกับ

นักเรียนเพ่ือใชในการสืบคน แตระบบอินเทอรเน็ตไมเสถียร 2) แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบาน

ปองกันตนเองดานชุมพล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ดานการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา จัดใหมีการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ดานการวัด ประเมินผลและดําเนินการเทียบ

โอนผลการเรียน ครูตองประเมินผลตามตัวชี้วัดอยางตอเน่ือง ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการการศึกษาใน

สถานศึกษา ใหมีการจัดอบรมพัฒนาครูในดานการวิจัย เพ่ือใหผลการเรียนรูของผูเรียนไดประสิทธิภาพตามตัวชี้วัด 

ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู จัดแหลงเรียนรูใหมีความทันสมัย เพ่ือฝกใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวย

ตนเอง 

 

คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ, แนวทาง, โรงเรียนบานปองกันตนเองดานชุมพล 
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E0041: แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดานผูเรียน ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 1 
 

อําพร  สุแสง 1, สิริกาญจน  ธนวฒุิพรพินิต 2 
1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 ผูอํานวยการหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดานผูเรียนของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยเปน ดังน้ี ศึกษาแนวทางการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในดานผูเรียนของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 ดาน คือ ดานผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน และ ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 3 คน หัวหนางานประกันคุณภาพของสถานศึกษา จํานวน 3 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ดังน้ันการศึกษาในคร้ังน้ีจึงทําการวิเคราะหเน้ือหาจากการ

สัมภาษณ 

ผลการวิจัยพบวา 1) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนางาน

ประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 6 คน ไดมี แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ี จัดทําโครงการตางๆ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนใหสูงขึ้นไมวาจะเปนโครงการรักการอาน  กิจกรรมคิดเลขเร็ว สงเสริมและซอมเสริมนักเรียนท่ียังไมผานเกณฑการ

ประเมินและควรใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  มีการฝกใหนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็น ฝกใหแกปญหาโดยการเรียนรูแบบโครงงานเนนการคิด ฝกทํางานรวมกันเปนกลุมฝกใหแกปญหาโดยการ

เรียนรูแบบโครงงานเนนการคิดวิเคราะห ใช Mind Mapping เปนเคร่ืองมือการคิดวิเคราะห ฝกทํางานรวมกันเปน

กลุมและมีการนิเทศติดตามและประเมินผลตอเน่ือง มีการประเมินทบทวนระหวางภาคเรียนและมีการประเมินปลาย

ภาคเรียน 2) ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนางานประกันคุณภาพ

การศึกษาท้ัง 6 คน ไดมีแนวทาง ดังน้ี วิเคราะหตัวชี้วัด ศึกษาบริบทของสถานศึกษา กําหนดนโยบายการดําเนินงาน 

วางแผนการดําเนินงานและการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและบูรณาการกับการจัดการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน มีการกําหนดและประเมิน คุณลักษณะและคานิยมท่ีดีในสถานศึกษาเพ่ือใหนักเรียนมีคานิยมท่ี

ด ีสงเสริมความเปนไทยดวยการจัดกิจกรรมตามประเพณี ใหนักเรียนมีสวนรวม สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและจัดกิจกรรมเพ่ือให

นักเรียนตระหนักถึงสุขภาวะอนามัย  
 

คําสําคัญ: การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน, คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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E0042: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครนายก 
 

กิ่งกมล  แกวประทุม 1, รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ  เศาภายน 2  
1  นักศึกษาคณะศกึษาศาสตร สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
2 คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยจําแนกตามระดับการศึกษาและ

ประสบการณในการทํางาน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุม

อําเภอเมืองนครนายก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  ปการศึกษา 2562 จํานวน  11  

แหง  ไดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน  แลวสุมแบบแบงชั้นภูมิ  จํานวน  113  คน 

เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งมีคาความเท่ียงเทากับ  .973  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ   คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคา t (t-test)  และ

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way ANOVA) 

ผลการวิจัย พบวา 1) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครนายก  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูใน

ระดับมากทุกดาน  เมื่อเรียงลําดับคาเฉล่ีย 3 ลําดับแรก ไดแก ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  รองลงมา คือ 

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  และดานการสรางแรงบันดาลใจ  ตามลําดับ 2) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  จําแนกตามระดับการศึกษาและ

ประสบการณการทํางานท่ีตางกัน ท้ังภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง, ผูบริหารสถานศึกษา 
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E0043: ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 

รุงทิพย  แสงเฉวต 1, รศ.อํานวย  ทองโปรง 2    
1, 2 คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ อาจารยประจาํหลักสูตรการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  2)เพ่ือเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน  ประชากรท่ีใชในการศึกษา

คร้ังน้ี   ไดแก  ครูในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  สํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  จํานวน  200  คน  

การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยางงาย ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 132  คน โดยใชตาราง Krejcie  and  Morgan  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) คา t-test และ คา One - way analysis of variance (ANOVA) 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยูใน

ระดับมากท่ีสุดและมากโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากสูงสุดไปต่ําสุด ไดแก ดานการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ี

มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการสงรายงานผลการประเมินตนเอง  ดานการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานการ

ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และดานการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ตามลําดับ 

2) ครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  สํานักงานเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร  ท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกัน 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน ดานการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา  และดานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ไมแตกตางกัน 3) ครูท่ีมีประสบการณในการ

ทํางานตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เน่ืองจากครูทุกคนใหความสนใจในการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาพรอมเขาใจ  และตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือ

พัฒนาโรงเรียนใหไดรับการรับรองการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  

และเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมของทุกฝาย   

 

คําสําคัญ: การประกันคุณภาพ, การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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E0044: การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 
 

ภิญตา  เฉลิมบุญ 1,  ชนมณี ศิลานุกิจ 2  
1 นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
2 อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยตัวอยาง

คือ ครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเก็บรวมรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม จํานวน 132 คน 

จากการกําหนดตัวอยาง โดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน ดําเนินการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวนของแต

ละโรงเรียน แลวจึงสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงายและใชสถิติการแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ การหา

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t-test และการทดสอบคา F-test 

ผลการวิจัย พบวา 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 

ในภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก  เรียงตามคาเฉล่ีย คือ ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล ดานความสําเร็จของงาน ดานความรับผิดชอบและดานนโยบายและการวางแผน

สอดคลองตามลําดับ 2) ครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวน ดานความสําเร็จของงานแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณการ

ทํางานตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันยกเวน ดานความรับผิดชอบ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  

 

คําสําคัญ: แรงจูงใจ, แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
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E0046: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
 

พรพรรณ  กุลสุวรรณ 1, รัตนา  กาญจนพันธุ 2   
1 นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

2 อาจารย คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของ

ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบการรับรูของครูเกี่ยวกับภาวะ

ผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จําแนก

ตามระดับการศึกษา และประสบการณการทํางานของครู ซึ่งดําเนินการโดยใชหลักการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง 

คือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จํานวน 127 คน วิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ การแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉล่ีย ( ) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) สถิติพ้ืนฐานใชในการทดสอบคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) 

ผลการวิจัยวิจัย พบวา 1) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงตามการรับรูของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด 3 ดาน ไดแก ดานคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการกระตุน

การใชปญญา และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ 2) ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 

และครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน รับรูเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง, การรับรู 

 
 

217



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

E0047: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาล 
วัดอางทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 
 

ประภัสสร   อาคมคง 1 , ผูชวยศาสตราจารย กัลยมน  อินทุสุต 2 

อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา

คร้ังน้ี ไดแก ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง จํานวน 132 คน    ใชวิธีการสุมอยางงาย จากประชากร จํานวน 200 คน โดย

ใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Cohen เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) 

เทากับ 0.935 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) คาเอฟ (One-way 

analysis of variance (ANOVA) 

ผลการวิจัย พบวา 1) ครูมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา: กรณีศึกษา

โรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง โดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก 2) ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการ

เปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา:  กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงโรงเรียนประถมศึกษา 
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E0048: การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนเอกชนในภาคใตฝงอันดามัน 
 

ปยเทพ  เทพภิบาล 1, ศิริพงษ  เศาภายน 2 
1  นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

2  อาจารย คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 
บทคัดยอ  

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1)เพ่ือศึกษาการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนตาม

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program :  EP) ของโรงเรียน

เอกชนในภาคใตฝงอันดามัน และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนตาม

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนเอกชนในภาคใตฝงอันดามัน 

กลุมตัวอยางเปนผูปกครองของนักเรียนท่ีเรียนตามหลักสูตรทุกระดับชั้นในปการศึกษา 2562  จํานวน 191 คน โดย

การสุมแบบแบงชั้น  (Stratified random sampling)  ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาเปนเคร่ืองมือใน

การรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล โดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) t-Test  และ

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) และการทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธี LSD 

 ผลการวิจัย พบวา 1) การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโครงการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program :  EP) ของโรงเรียนเอกชนในภาคใตฝงอันดา

มัน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเหตุผลดานหลักสูตรมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมาเปนดานการ

จัดการเรียนการสอน ดานส่ือการสอน ดานครูผูสอน ดานสภาพแวดลอมและดานคาเลาเรียนตามลําดับ 2) ผูปกครอง

ท่ีมีเพศ มีลักษณะความสัมพันธกับนักเรียน มีระดับการศึกษา มีรายไดเฉล่ีย และมีอาชีพตางกัน ในภาพรวมมีระดับ

การตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน

ภาษาอังกฤษ (English Program :  EP) ไมแตกตางกัน และมีระดับการตัดสินใจไมแตกตางกันในทุกดาน ยกเวนดาน

การจัดการเรียนการสอน ผูปกครองระดับการศึกษาปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรีมีระดับการตัดสินใจในการสง

บุตรหลานขาเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

คําสําคัญ: การตัดสินใจของผูปกครอง, โครงการ EP, โรงเรียนเอกชนในภาคใตฝงอันดามัน   
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E0049: การศึกษาความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ตอการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
 

โรจนรุง  ทองสง 1, ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวดี  ลาภเจริญ 2   
1 ภาควิชาบริหารการศกึษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
2 ภาควิชาบริหารการศกึษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเคารพกฎระเบียบวินัยของวิทยาลัย และเปรียบเทียบ

ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนแผนกชางกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

วิทยาลัย จําแนกตามเพศ   ระดับชั้นป เกรดเฉล่ียและครอบครัวของนักเรียนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังไดแก  

นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1-3 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ระดับชั้นป

การศึกษา 2562 จํานวน 151 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคา

ความเชื่อมั่นเทากับ .933 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย (Mean)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation)และเปรียบเทียบโดยใช t-test (Independent Samples) และวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ  F-test  

 ผลการวิจัย พบวา  

 1. ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยรวม

เชน ดานกิริยา วาจา มารยาท ดานพฤติกรรมสารเสพติด ดานการแตงกาย และดานความรับผิดชอบในการเรียน อยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากท้ังส่ีดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดาน

กิริยา วาจา มารยาท  ดานพฤติกรรมสารเสพติด ดานการแตงกายและดานความรับผิดชอบในการเรียน  

 2. ผลการเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  ตอการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบวิทยาลัย ปรากฏผล ดังน้ี 

 2.1 นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีท่ีมีเพศตางกัน มีวินัยในตนเองตอการปฏิบัติตามกฎระเบียบวิทยาลัย 

จากกลุมตัวอยาง จํานวน 151 คน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 2.2 นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีท่ีมีระดับชั้นการศึกษาตางกัน มีวินัยในตนเองตอการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบวิทยาลัย โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 2.3 นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตางกัน มีวินัยในตนเองตอการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบวิทยาลัย เชน ดานกิริยา วาจา มารยาท ดานพฤติกรรมสารเสพติด ดานการแตงกาย และดานความ

รับผิดชอบในการเรียน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 2.4 นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีท่ีมีสถานภาพของครอบครัวตางกัน มีวินัยในตนเองตอการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบวิทยาลัย เชน ดานกิริยา วาจา มารยาท ดานพฤติกรรมสารเสพติด ดานการแตงกาย และดานความ

รับผิดชอบในการเรียน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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E0051: การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุมเครือขายหลังสวน 2 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

จารุวรรณ  ศิลาวิหก 1, ผศ.ดร.ทรงยศ  แกวมงคล 2  
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 คณะศึกษาศาสตร หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเพ่ือศกึษาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุมเครือขาย

หลังสวน 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2และเพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการ

บริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุมเครือขายหลังสวน 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต 2 โดยกลุมตัวอยาง คือ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูโรงเรียนกลุมเครือขายหลังสวน 2 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จํานวน 130 คน ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

และใชสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติคาที (t-test) 

และสถิติคาเอฟ (f-test)  

ผลการวิจัย พบวา 1) การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเรียนกลุมเครือขายหลังสวน 2 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 2 รวมท้ัง 17 ดาน พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับ 

มาก 2) ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการแตกตางกันในดานการพัฒนาหรือ

ดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น สวนดานอ่ืนไมแตกตางกัน 3) ครูท่ีมี 

ประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการแตกตางกันในดานการพัฒนาหรือ

ดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่นสวนดานอ่ืนไมแตกตางกัน 4) ครูท่ีอยูในโรงเรียน 

ท่ีมีขนาดตางกันมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการแตกตางกันในดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัด

ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการนิเทศการศึกษาดานการแนะแนว ดานการจัดทําระเบียบ  

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา และดานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชใน

สถานศึกษา สวนดานอ่ืนไมแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนกลุมเครือขาย 

 
 

221



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

E0052: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองปรากฎการณของโลกและ
เทคโนโลยีอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 

อังคณา จักรฉิม 1, อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ 2  
1 นักศึกษาคณะศกึษาศาสตร สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจาํสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร  เร่ือง 

ปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางกอนและหลังการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 50 คน โรงเรียนดาราสมุทร 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 11 แผน และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบเลือกตอบจํานวน 40  ขอ สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก รอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ dependent sample 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณของโลก และเทคโนโลยี

อวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู นักเรียนมีคะแนนผานเกณฑ

ท่ีระดับ ดี ขึ้นไปรอยละ 98 ของนักเรียนท้ังหมด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณของ

โลก และเทคโนโลยีอวกาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู สูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิชาวิทยาศาสตร , ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6, การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
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E0055: การศึกษาแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนศึกษานารี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 

สัญชัย  เงางาม 1, ดร.พรพิมล  ประวัติรุงเรือง 2 
1 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจาํคณะศกึษาศาสตร สาขาบริหารการศกึษา มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน

ศึกษานารี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 2) เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานโรงเรียน

มาตรฐานสากล ของโรงเรียนศึกษานารี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 3) เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจของครูตอการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนศึกษานารี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กลุมผูใหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผูบริหารและครูโรงเรียนศึกษานารี สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 13 คน ศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 1 คน รวมท้ังส้ิน 14 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) กลุมตัวอยางการวิจัยเชิงปริมาณ  คือ ครูโรงเรียนศึกษานารี 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 110 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนศึกษานารี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตามแนวทาง 3 แนวทาง ประกอบดวย 1) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากล 2) แนวทางการจัดทําโครงสรางหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลและ 3) แนวทางการจัดการเรียนรู

โรงเรียนมาตรฐานสากล ความเหมาะสมและเปนไปได อยูในระดับมากท่ีสุด  

 2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และความพึงพอใจเกี่ยวกับแนว

ทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนศึกษานารี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

 

คําสําคัญ: แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล, โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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E0056: ปญหาและแนวทางการแกไขการบริหารงานบุคคล กลุมบริหารงานบุคคลสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 

ศุจิกา  ผองใส1, ดร.พรพิมล  ประวัติรุงเรือง2 
1 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจาํคณะศกึษาศาสตร สาขาบริหารการศกึษา มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคล ของกลุมบริหารงานบุคคล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคล ของกลุมบริหารงาน

บุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุมผูใหขอมูล คือ ผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 3 คน เจาหนาท่ีกลุมบริหารงานบุคคล จํานวน 4 คน ผูอํานวยการโรงเรียนปฏิบัติหนาท่ี

ประธานกลุมโรงเรียน จํานวน 6 คน รวมท้ังส้ิน 13 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบ

กึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) 

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. ปญหาการบริหารงานบุคคล ของกลุมบริหารงานบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 ตามองคประกอบ 3 เร่ือง ประกอบดวย 1) ปญหาเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากําลัง และการกําหนดตําแหนง 

พบวามีสถานศึกษาท่ีมีสภาพอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด และเน่ืองจากมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

จึงเปนการเพ่ิมขั้นตอนและซ้ําซอนในการทํางาน 2) ปญหาเกี่ยวกับการสรรหา และการบรรจุแตงตั้ง พบวา การบรรจุ

แตงตั้งครูผูสอน ไมสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา ไดบรรจุครูหลังจากเปดเทอม 3) ปญหาเกี่ยวกับการ

เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบวา ระบบคาตอบแทนขาราชการครูท่ีไมสอดคลองกับเศรษฐกิจ ทํา

ใหมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย และภาระหน้ีสินสวนตัวขาราชการเพ่ิมมากขึ้น   

 2. แนวทางการแกไขการบริหารงานบุคคล ของกลุมบริหารงานบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1  องคประกอบ 3 เร่ือง ประกอบดวย 1) แนวทางเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากําลัง และการกําหนด

ตําแหนง โดยการเกล่ียอัตรากําลังครูจากโรงเรียนท่ีมีอยูเกินเกณฑไปกําหนดใหมในโรงเรียนท่ีมีครูต่ํากวาเกณฑ 2) 

แนวทางเกี่ยวกับการสรรหา และการบรรจุแตงตั้งโดยการบรรจุครูใหตรงตามความตองการของโรงเรียน ครบทุก

วิชาเอกตามกลุมสาระการเรียนรู และการคัดเลือกครูอัตราจางท่ีปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 3 ป เพ่ือบรรจุและ

แตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู โดยคัดเลือกสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนตองการและขาดแคลน 3) แนวทาง

เกี่ยวกับการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ควรสนับสนุนดานสวัสดิการบานพักครู การพิจารณาขึ้น

คาตอบแทนใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน  

 

คําสําคัญ: ปญหาการบริหารงานบุคคล, แนวทางการแกไขการบริหารงานบุคคล 
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E0057: การศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัด
ส านักงานเขตพืน้การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
 
กาญจนญัถ์  ไตรถาวร 1  สริิกาญจน์  ธนวฒุิพรพินิต 2   
1 หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบริหารการศกึษา / สถานท่ีท างาน โรงเรียนมธัยมวดับงึทองหลาง แขวง
คลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพ 

2 ผู้อ านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อการศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตวงั
ทองหลาง สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศกึษาในสหวิทยาเขตวงัทองหลาง สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาศกึษามธัยมศกึษา เขต2 ซึง่มี
ขัน้ตอนของการด าเนินการวิจยัเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้คือ ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
ในสหวิทยาเขตวงัทองหลาง สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาศกึษามธัยมศึกษา เขต 2 ขัน้ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทาง 
การพฒันาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตวงัทองหลาง สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน หวัหน้ากลุม่สาระ จ านวน 4 คน ครูผู้สอน 
จ านวน 2 คน และศึกษานิเทศก์ จ านวน 1 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็น 1) เอกสารรายงานผลการ
ทดสอบการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net) ปีการศกึษา 2561 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 และชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 
ของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตวงัทองหลาง ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 และ 2) เอกสารการ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) สถิติที่ใช้เป็นแบบเชิงวิเคราะห์เนือ้หา 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ผลการวิเคราะห์เอกสารรายงานผลการสอบการทดสอบการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net)  
ปีการศกึษา 2561 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 และชัน้มธัยมศึกษาปีที 6 ของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตวงัทองหลาง 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 พบวา่โรงเรียนท่ีการสอบคะแนนเฉลี่ยสงูกว่าระดบัชาติคือ โรงเรียน 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่มีผลการสอบคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ นัน้คือ 39.79 โรงเรียนที่มีผลการสอบ
คะแนนเฉลีย่ต ่ากวา่ระดบัชาตินัน้คือ โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ บดินเดชา มีคะแนนเฉลีย่ คือ 23.79 โรงเรียนมธัยมวดั
บึงทองหลาง มีคะแนนเฉลี่ย คือ 20.56 และโรงเรียนวดัเทพลีลา มีคะแนนเฉลี่ย คือ 17.46 ดงันัน้ สถานศึกษาในสห
วิทยาเขตวงัทองหลาง ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ควรน าข้อมลูจากผลทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561 ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน แหลง่เรียนรู้ เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของนกัเรียนให้เต็มศกัยภาพ และน าไปใช้ในการวางแผนยกระดบัคณุภาพผู้ เรียนโดยเฉพาะในรายวิชาที่มี
ผลสมัฤทธ์ิต ่า โดยการพฒันาความรู้ทกัษะกิจกรรมการเรียนการสอนของครูหรือการวางแผนการนิเทศ ก ากบัติดตาม
งานวิชาการของสถานศกึษาอยา่งเป็นระบบ 
 2. ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตวงัทองหลาง 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 สถานศึกษาในสหวิทยาเขตวงัทองหลาง สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ยงัมีโรงเรียน ท่ียงัต้องมีการพฒันาผลงานด้านวิชาการให้อยู่ในระดบัที่สงูขึน้ 
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โดยมีการพฒันาทัง้กระบวนการสอน การวดัและการประเมินผล แหลง่เรียนรู้ ให้เหมาะสมกบับริบทของสถานศกึษา 
และในสว่นของสถานศึกษาที่มีผลงานด้านวิชาการในระดบัดี ควรเป็นแหลง่ศึกษาดงูานของสถานศึกษาอื่น ร่วมถึง
เป็นผู้น าในการวางแผนการพฒันาด้านวิชาการท่ีคอยเสนอแนะแนวทาง คอยให้ค าปรึกษา สถานศกึษาอื่นในการเพิ่ม
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูขึน้ 
 
ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ สหวิทยาเขตวงัทองหลาง 
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E0058: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
 
อไุรพร  สวสัดิทศัน์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 มี
วตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาประสทิธิภาพการบริหารงานขา่ว ของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 2) เพื่อศกึษาประสทิธิภาพ
การบริหารงานข่าว ของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่
สง่ผลกบัประสทิธิภาพการบริหารงานขา่วของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 จ าแนกตามปัจจยัการบริหารจดัการ 
 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้บริหาร บคุลากรฝ่ายข่าวสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จ านวน 160 คนได้มาจากสตูร
ของทาโร่ ยามาเน ่(Yamane, Taro. 1973) วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติ t-test และ F-test และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบหลายขัน้ตอน (Multiple Regression Analysis) 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัการบริหารจดัการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
ล าดบัที่ 1 คือ ด้านบุคลากร ล าดบัที่ 2 คือ ด้านวสัดอุุปกรณ์ ล าดบัที่ 3 คือ ด้านเงินและล าดบัสดุท้าย คือ ด้านการ
จดัการ ตามล าดบั ประสทิธิภาพการบริหารงานขา่วของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ล าดบัท่ี 1 คือด้านการให้บริการประชาชน ล าดบัท่ี 2 
คือ ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ ล าดบัที่ 3 คือ ด้านการบริหารจดัการวสัดอุปุกรณ์และล าดบัสดุท้าย คือ 
ด้านการบริหารจดัการขา่วสาร หรือข้อมลูข่าวสารตามล าดบัผลการทดสอบสมมตุิฐานพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งที่มีอายุงาน 
11-15 ปี มีผลตอ่ประสิทธิภาพการบริหารงานขา่ว ของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3น้อยกว่ากลุม่ตวัอย่างที่มีอายุงาน 
16 ปี ขึน้ไป โดยมีผลตา่งของคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.13 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัที่สง่ผล, ประสทิธิภาพการบริหารงานขา่ว, สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 
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E0059: ปัจจัยท่ีส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขต 
พระโขนง กรุงเทพมหานคร 
 
บปุผชาติ  อยูส่บาย 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้ บริโภคในเขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน โดยสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบตามสะดวก ซึ่งการศึกษาในครัง้นีใ้ช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยคา่ความถ่ี ค่าร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมตุิฐานด้วย t-test, One Way ANOVA และ Pearson Correlation 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) เปรียบเทียบปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ มีอิทธิพลต่อ
การตดัสนิใจใช้บริการคลนิิกเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 2) พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามได้แก่ บคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใช้บริการคลนิิก
เสริมความงามของผู้บริโภคในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 3) ปัจจยัสว่น
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ด้านบคุลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการการบริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการคลินิกเสริม
ความงามของผู้บริโภคในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ  การตดัสนิใจ, คลนิิกเสริมความงาม, ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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E0060: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อทอประปาของผูรับเหมา
ติดตั้งในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 

วรวิทย  พิมพิลา 1 
1 นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 

บทคัดยอ  

การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อทอประปาของผูรับเหมาติดตั้งใน

เขตจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อทอประปาของ

ผูรับเหมาติดตั้งในจังหวัดนนทบุรีและศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อทอประปาของ

ผูรับเหมาติดตั้งในจังหวัดนนทบุรีจําแนกตามลักษณะสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน  

กลุมตัวอยาง คือ ผูรับเหมาในจังหวัดนนทบุรีท่ีซื้อวัสดุกอสรางประเภททอประปาในเขตจังหวัดนนทบุรี 

จํานวน  385 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางดวยสูตรของ คอแครน (CoChran,1977) สถิติวิเคราะห คือ คารอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติ t-test และ F-test โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way 

Anova Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

จําแนกเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นลําดับท่ี 1 คือ ดานราคา ลําดับท่ี 2 คือ ดานผลิตภัณฑ 

ลําดับท่ี 3 คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย  ลําดับท่ี 4 คือ ดานการสงเสริมการตลาด ลําดับท่ี 5 คือ ดานพนักงาน 

ลําดับท่ี 6 คือ ดานกระบวนการ และลําดับสุดทาย คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ การทดสอบสมมติฐาน

การศึกษา พบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกันโดยผูท่ีมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีมีผลมากกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยมีผลตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.04 

สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด,การตัดสินใจซื้อ, ทอประปา ,จังหวัดนนทบุรี 
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E0061: ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟสําเร็จรูป (3in1) ของพนักงาน
บริษัทเอกชน ในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 

ปาณัสม  กันยาสนธิ์ 1, ดร. ชัยวฒุิ  จันมา 2 และดร. ปญญาวัฒน  จุฑามาศ 3 
2 อาจารยท่ีปรึกษาหลัก  
3 อาจารยท่ีปรึกษารวม  

 
บทคัดยอ  

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟสําเร็จรูป (3in1) ของพนักงานบริษัทเอกชนในอําเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี และเพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร กับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (4 Ps) ท่ีมีผลตอการเลือกบริโภคกาแฟสําเร็จรูป (3in1) ของพนักงานบริษัทเอกชนในอําเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือพนักงานบริษัทเอกชนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

จํานวนท้ังส้ิน 400คน ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีใชการสุมโดยบังเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 

และวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย รอยละ และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการบรรยายขอมูลเชิงอนุมานเลือกใชการทดสอบคา  t-test และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 44.75 เปนเพศชาย และรอยละ 55.25 เปนเพศหญิง สวน

ใหญจะมีอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 63.50 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวารอยละ 49.00  เปนผูท่ีมีระดับ

การศึกษาเทียบเทา ปวส. หรือ อนุปริญญา และรอยละ 33.00 เปนผูท่ีมีระดับการศึกษาเทียบเทาปริญญาตรี และเมื่อ

พิจารณาตามรายไดตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ50.70  มีรายไดอยูท่ี 15,001 - 20,000 บาทตอเดือน, 

รอยละ 32.80 มีรายได 20,001 - 25,000 บาทตอเดือน การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟสําเร็จรูป (3in1) เมื่อจําแนกรายดานท้ัง 4 ดาน พบวาระดับความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา และดานการสงเสริมทางการตลาดอยูในระดับมาก แตดานชองทางการจัดจําหนายมีระดับความคิดเห็นอยู

ในระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือก

บริโภคกาแฟสําเร็จรูป (3in1) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบวาเพศ ระดับ

การศึกษา และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟสําเร็จรูป (3in1)  แตอายุท่ี

แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟสําเร็จรูป (3in1) 

 

คําสําคัญ: กาแฟสําเร็จรูป (3in1), สวนประสมการตลาด 
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E0062: การศึกษาความสามารถการอ่านและเขียนสะกดค าที่ มีสระประสมของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดค าที่มีสระประสม 
 
ยศพร  นุม่จ ำนงค์ 1  เบญจรัตน์  รำชฉวำง 2   
1 นกัศกึษำสำขำวิชำหลกัสตูรและกำรสอน คณะศกึษำศำสตร์ มหำวิทยำลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำหลกัสตูรและกำรสอน คณะศกึษำศำสตร์ มหำวิทยำลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 กำรวิจยัเร่ืองนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) หำประสิทธิภำพของแบบฝึกทกัษะกำรอ่ำนและเขียนสะกดค ำที่มีสระ
ประสม 2) ศึกษำควำมสำมำรถกำรอ่ำนและเขียนสะกดค ำที่สระประสม และ 3) เปรียบเทียบควำมสำมำรถกำรอ่ำน
และเขียนสะกดที่มีสระประสมของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษำปีที่ 2 ระหวำ่งก่อนและหลงัเรียน จำกกำรจดักำรเรียนรู้ โดย
ใช้แบบฝึกทกัษะกำรอำ่นและเขียนสะกดค ำที่มีสระประสม ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษำ
ปีที่ 2 ที่ก ำลงัศึกษำในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนสำมวำวิทยำ สงักัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทมุธำนี เขต 1 จ ำนวน 1 ห้องเรียน จ ำนวนนกัเรียน 8 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจยัได้แก่ 1) แบบฝึกทกัษะ
กำรอำ่นและเขียนสะกดค ำที่มีสระประสม 2) แผนกำรจดักำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย เร่ืองกำรอำ่นและเขียนสะกดค ำที่มี
สระประสม และ 3) แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียนสะกดค ำที่มีสระประสม วิเครำะห์ข้อมลูโดยใช้

ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ (µ) และสว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน () และสถิติที่ไมใ่ช้พำรำมิเตอร์ (Non Parametric) ด้วยวิธี Wilcoxon 
Signed-Rank Test 
 ผลกำรวิจยั พบว่ำ 1)แบบฝึกทกัษะกำรอำ่นและเขียนสะกดค ำที่มีสระประสม ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษำ
ปีที่ 2 มีคะแนนระหวำ่งเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 85.90 และคะแนนหลงัเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 95.54 ดงันัน้ แบบ
ฝึกทกัษะกำรอ่ำนและเขียนสะกดค ำที่มีสระประสม ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 2 มีประสิทธิภำพ E1/E2 เทำ่กบั 
85.90/95.54 2) ควำมสำมำรถกำรอ่ำนและเขียนสะกดค ำที่มีสระประสม ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 2 อยู่ใน
ระดบัดีมำก คิดเป็นร้อยละ 81.27 และ 3) ควำมสำมำรถในกำรอำ่นและเขียนสะกดค ำที่มีสระประสม ของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษำปีที่ 2 หลงัเรียนสงูกวำ่ก่อนเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: ควำมสำมำรถ กำรอ่ำนและเขียนสะกดค ำที่มีสระประสม แบบฝึกทกัษะกำรอ่ำนและเขียนสะกดค ำที่มี

สระประสม 
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E0063: การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ ใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอส 
 
จรูญวิทย์  โตสจัจะวงษ์ 1   
1 อาจารย์ หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเร่ืองนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ รวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคของ
นกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติที่ใช้บริการรถไฟฟา้บีทีเอส โดยการแยกตามสญัชาติ เพศ อาย ุเหตผุลที่ใช้บริการ จ านวนครัง้
ที่โดยสาร และชนิดของบตัรที่ใช้โดยสาร รวมถึงข้อแนะนาส าหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จ านวน 400 คน โดยอ้างอิงจากตาราง Taro Yamane และเลือกเก็บข้อมูล
ตามความสะดวก เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถามภาษาองักฤษ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัใช้สถิติแบบ
บรรยาย โดยการค านวณหาค่าความถ่ี ค่าเฉลีย่ คา่ร้อยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่ากลุม่ตวัอยา่ง
สว่นใหญ่เป็นชาวเยอรมนั เพศชาย ท่ีมีช่วงอายรุะหว่าง 21-30 ปี โดยให้เหตุผลที่ใช้มากที่สดุ เพราะมีความรวดเร็ว 
โดยสาร 1-3 ครัง้ และบตัรโดยสารที่กลุม่ตวัอย่างนิยมใช้มากที่สดุคือ บตัรโดยสารเที่ยวเดียว ทัง้นีก้ลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่
มีความพงึพอใจมากที่สดุในด้านความคุ้มคา่ของการใช้บริการ ปัญหาที่พบมากที่สดุคือ ระบบจ าหนา่ยบตัรโดยสารที่
ยุง่ยากและลา่ช้า รองลงมาคือ ศนูย์บริการข้อมลูแก่นกัท่องเที่ยวและห้องน า้ที่ไม่เพียงพอ สิ่งที่กลุม่ตวัอย่างต้องการ
คือ การปรับปรุงเคร่ืองจ าหน่ายบตัรโดยสารให้รองรับธนบตัรและเหรียญทกุ ประเภทในทุกสถานี รองลงมาคือ เพิ่ม
ศูนย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว และอบรมพนักงานให้สามารถใช้ภาษาองักฤษได้ในระดับที่ดี รวมถึงการเพิ่ม
ห้องน า้ในทกุสถานีรถไฟฟา้บีทีเอส 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม ความพงึพอใจ และนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติที่ใช้บริการรถไฟฟา้บีทีเอส 
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E0064: การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงของผู้รับจัดการขนส่งเนือ้ไก่สดแช่แข็งไปสู่ประเทศญ่ีปุ่น 
กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จ ากัด 
 
ปัณณภสัร์  บวรไชยพิริยะ 1  ดร.จิราย ุ อคัรวิบลูย์กิจ 2   
1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรธุรกิจบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิเคราะห์ปัจจยัเสี่ยงของผู้ รับจดัการขนส่งเนือ้ไก่สดแช่แข็งไปสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี 
จ ากัด โดยการวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อผู้ รับจัดการขนส่งเนือ้ไก่สดแช่แข็งไปสู่
ประเทศญ่ีปุ่ น 2) เพื่อประเมินระดบัความเสี่ยงที่สง่ผลตอ่ผู้ รับจดัการขนสง่เนือ้ไก่สดแช่แข็งไปสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น 3) เพื่อ
หาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของผู้ รับจัดการขนสง่เนือ้ไก่สดแช่แข็งไปสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งมีการวิเคราะห์ทัง้
ปัจจยัเสีย่งภายในและปัจจยัเสีย่งภายนอก โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงโครงสร้างในการเก็บข้อมลูปัญหาและผลกระทบ
ตา่งๆ และน ามาวิเคราะห์เพื่อหาคา่การประเมินค่าความเสีย่ง RPN (Risk Priority Number) แตเ่นื่องด้วยปัจจยัภายนอก
เป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ รับจัดการขนส่ง ดงันัน้ในการศึกษาการจัดการการบริหารความเสี่ยงในบท
วิเคราะห์นีจ้ึงเลอืกน าปัจจยัภายในท่ีมีคา่ RPN รุนแรงสงูสดุ มาท าการบริหารความเสีย่งและหาแนวทางแก้ไข 
 ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยเสี่ยงของผู้ รับจัดการขนส่งเนือ้ไก่สดแช่แข็งไปสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น มีทัง้หมด 22 
ปัจจยั แบ่งออกเป็นปัจจยัเสี่ยงภายใน 13 ปัจจยัและปัจจยัเสีย่งภายนอก 9 ปัจจยั โดยผลการวิเคราะห์ประเมินระดบั
ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในที่มีความเสี่ยงรุนแรงสูงสุดได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงจากการจัดท าเอกสารไม่ครบตาม
ปลายทางก าหนด (RPN เท่ากับ 107.85) ซึ่งมีการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขให้กับผู้ รับจดัการขนส่ง
เนือ้ไก่สดแช่แข็งไปสูป่ระเทศญ่ีปุ่ นมีปัจจยัเสี่ยงที่ลดน้อยลงและท าให้ธุรกิจผู้ รับจดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศมี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ด้วย 
 
ค าส าคัญ: การบริหารความเสีย่ง, ผู้ รับจดัการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ, การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ 
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E0065: ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ณัฎฐ  คุมหางสูง 1 , จรินทร ธานีรัตน 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 ผูอํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการ

บริหารงานท่ัวไปในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และเพ่ือ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารงานท่ัวไปในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  โดยจําแนกตามเพศ  และประสบการณในการทํางาน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัย คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 จํานวน  103  คน เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยใชในคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการ

บริหารงานท่ัวไปในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดคา

ความเชื่อมั่นเทากับ .95  วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  คาที ( t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova of  Variance)  

ผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปได ดังน้ี   

 1. ความคิดเห็นตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานงานเทคโนโลยีและระบบเครือขาย

สารสนเทศ ดานการระดม ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและดานการงานธุรการ (สารบรรณ) 

 2. บุคลากรท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ัวไปในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมไมพบความแตกตางกัน  

3. บุคลากรท่ีมีประสบการณการปฏิบัติงานตางกัน  มีความเห็นตอการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยภาพรวมไมพบความแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: ความคิดเห็น, การบริหารงานท่ัวไป 
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E0066: การสงเสริมความสามารถในการสรางคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร เร่ืองการสังเคราะหดวย
แสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ MACRO model 

รวมกับการเขียนแผนผังกราฟก (Graphic Organizers) 
 

วณิชชา  หมั่นเรียน 1, วันทิกา  เครือนํ้าคํา 2 และปยะรัตน   ชาวอบทม 3 
1 สาขาการสอนวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  
2 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต   
3 โรงเรียนสายปญญารังสิต ปทุมธานี 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสงเสริมความสามารถในการสรางคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร เร่ือง การ

สังเคราะหดวยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 2) เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู เร่ืองการสังเคราะหดวยแสง ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ MACRO model รวมกับการเขียนแผนผังกราฟก 

(Graphic Organizers) กลุมเปาหมายท่ีใชในงานวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

จํานวน 50 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัย ไดแก 

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ MACRO model รวมกับการเขียนแผนผังกราฟก (Graphic 

Organizers) เร่ือง การสังเคราะหดวยแสง จํานวน 5 แผน แบบวัดความสามารถในการสรางคําอธิบาย และแบบทดสอบ

วัดผลการเรียนรู วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใช Normalized gain และ t-test แบบ Dependent sample 

 ผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการสรางคําอธิบาย เร่ืองการสังเคราะหดวยแสง ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ MACRO model รวมกับการเขียนแผนผังกราฟก หลังเรียน

มีคาเฉล่ียเพ่ิมสูงขึ้นกวากอนเรียน และผลการเรียนรู เร่ืองการสังเคราะหดวยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

โดยใชการจัดตามรูปแบบ MACRO model รวมกับการเขียนแผนผังกราฟก หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 

คําสําคัญ: ผลการเรียนรู การสรางคําอธิบาย, การสังเคราะหดวยแสง การจัดการเรียนรูตามรูปแบบ MACRO model 

รวมกับการเขียนแผนผังกราฟก 
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E0067: การศึกษาสภาพและเปรียบเทียบการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดพิษณุโลก 
 

จาตุรนต  อุดคํามี 1, ธีรศักดิ์  อุปไมยอธิชัย 2 

1 นิสิตปริญญาโท หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดพิษณุโลก 2) เปรียบเทียบสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายใน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดพิษณุโลก โดยจําแนกตามตําแหนง 

และสถานท่ีทํางาน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูอํานวยการกองการศึกษา หรือ นักวิชาการศึกษา สังกัด เทศบาลหรือ

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดพิษณุโลก และ ครู หรือ ครูผูดูแลเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลหรือ

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดพิษณุโลก โดยการสุมแบบหลายขั้นตอน ไดกลุมตัวอยาง กลุมละ 66 คน โดยใช

ตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดมาโดยการสุมอยางงาย เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล คือ แบบสอบถาม กําหนดคะแนนเปน 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และ ความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) 

 ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดพิษณุโลก พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.84) พิจารณาราย

ดาน พบวา สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในจังหวัดพิษณุโลก อยูในระดับมากทุกดาน 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดพิษณุโลก โดยจําแนกตามตําแหนง พบวา โดย

ภาพรวมไมมีความแตกตางกัน และ ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดพิษณุโลก โดยจําแนกตามสถานท่ีทํางาน พบวา โดยภาพรวม

ไมแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: การประกันคุณภาพภายใน, ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

E0068: การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้บริการโรงอาหาร โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 
 
วิภาวี  ค าวงษ์ 1  สมศกัดิ์  คงเท่ียง 2   
1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา / สถานที่ท างาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ ปทมุธานี อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 

2 ผู้อ านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้บริการ  
โรงอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ ปทุมธานี จ านวน 331 คน โดยเปิดตารางก าหนดขนาดตวัอย่าง เครจซี่; และ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 
1970) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 21 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ t-test และคา่ One-
Way ANOVA ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความพงึพอใจของนกัเรียนในการใช้บริการโรงอาหาร ด้านคณุภาพ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เท่ากบั 3.67 2) ความพงึพอใจของนกัเรียนในการใช้บริการโรงอาหารด้านความสะอาด โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.56 3) ความพึงพอใจของนกัเรียนในการใช้บริการโรงอาหาร ด้านราคา โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 4) ความพึงพอใจของนกัเรียนในการใช้บริการโรงอาหาร ด้านสถานที่และ
สภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.53 5) ความพึงพอใจของนกัเรียนในการใช้บริการโรงอาหาร 
ด้านการให้บริการผู้ขายในสว่นผู้ที่เก่ียวข้อง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเทา่กบั 3.58 6) นกัเรียนที่มีเพศต่างกนั 
มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ ปทมุธานี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
7) นกัเรียนที่มีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ 
ปทมุธานี โดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ความพงึพอใจ นกัเรียน โรงอาหาร 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

E0069: การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง กรด-เบส 
 
กลัยาณี ศรีสขุพนัธ์ 1  ดารุณี เสริฐผล 2  และ อรพรรณ ทองประสงค์ 3 
1 นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยัครูสริุยเทพ มหาวิทยาลยัรังสติ 
 2,  3 อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ ภาควชิาเคมี มหาวิทยาลยัรังสติ 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง กรด -เบส 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง กรด-เบส และ 3) เปรียบเทียบความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 5 ระหวา่งก่อนและหลงัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้
แบบร่วมมือในวิชาเคมี เร่ือง กรด-เบส กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้อง รวม 42 คน เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แผนการจดัการ
เรียนรู้เร่ือง กรด-เบส จ านวน 6 แผน แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กรด-เบส แบบวดัความสามารถการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ แบบบนัทึกภาคสนามของผู้วิจยั อนทุินสะท้อนความคิดเห็นของนกัเรียน และข้อเสนอแนะจาก
ครูพี่เลีย้ง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่เฉลีย่ ร้อยละ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test แบบ 
Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า 1) การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เร่ือง กรด-เบส ส่งเสริมให้นกัเรียนได้พฒันาการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีปัจจยัที่
สง่เสริมได้แก่ การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริง การมีสว่นร่วมในชัน้เรียน การสรุปความรู้และการได้แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นกับเพื่อนภายในกลุ่ม 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กรด-เบส ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 หลงัการ
จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และ 3) การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ, การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

E0070: การศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 
 

รินรฎา พงศธนิต 1, สมศักดิ์  คงเท่ียง 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 ผูอํานวยการหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอสภาพการบริหารงานกิจการ

นักเรียนโรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยกลุมตัวอยาง

คือ ครูโรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา จํานวน 59 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา One - Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบวา 1)ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบานสวนอุดมวทิยา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน รองลงมาคือ ดาน

งานสวัสดิการ ดานงานกิจกรรม และดานงานปกครองและระเบียบวินัย ตามลําดับ 2)ผลการเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของครูท่ีมีตอสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 จําแนกตามตัวแปร เพศ พบวา ครูท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการ

บริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 

ท้ังโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3)ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของครูท่ีมีตอสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 จําแนกตามตัวแปร ประสบการณการทํางาน พบวา ครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน 

มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบานสวนอุดมวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ท้ังโดยรวมและรายดานแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: การบริหารงานกิจการนักเรียน, ผูบริหารสถานศึกษา, สภาพการบริหารกิจการนักเรียน 
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E0071: การเสริมพลังอํานาจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ 
 

ธราธร  พรหมพิทักษ 1, ฉลอง ชาตรูประชีวิน 2    
1 นิสิต คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยนเรศวร 
2  อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการเสริมพลังอํานาจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

มัธยม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ  2) เพ่ือเปรียบเทียบการเสริมพลัง

อํานาจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัด

อุตรดิตถ จําแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน ไดจากการ

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซีและมอรแกน (Kerjcie, & Morgan) และเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุม

แบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 274 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

คือ  แบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมพลังอํานาจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  สถิติท่ีใชไดแก การแจก

แจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสอบที (t-test  Independent Samples) และ

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-test (One- way ANOVA)  
ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการเสริมพลังอํานาจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ภาพรวมของการเสริมพลังอํานาจ อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาในรายดานพบวาการเสริมพลังอํานาจ อยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานการไดรับความกาวหนาและพัฒนา

ทักษะ รองลงมา ไดแก  ดานการไดรับอิสระ และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด ไดแก ดานการไดรับอํานาจ 2) ผลการ

เปรียบเทียบการเสริมพลังอํานาจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน และพิจารณาเปน

รายดานพบวา ทุกดานไมแตกตางกันทุกดานเชนเดียวกัน 3) ผลการเปรียบเทียบการเสริมพลังอํานาจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ ตามระดับ

การไดรับการเสริมพลังอํานาจ จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา ทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการไดรับอิสระ และดานการสรางทีมงาน มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คําสําคัญ: การเสริมพลังอํานาจ, การปฏิบัติงานของครู 
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E0072: การพัฒนาผลการเรียนรู้ เร่ือง การแบ่งเซลล์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
ศิริวรรณ  ศิริสขุประเสริฐ1 , ผศ.ดร.อภิธวฒัน์ จรินทร์ธนนัท์ 2 
1 สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาลยัครูสริุยเทพ มหาวิทยาลยัรังสติ  
2 อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ  
 
บทคัดย่อ  
 บทความงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียนนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาผลการเรียนรู้และ
ทักษะการท างานกลุ่ม เร่ือง การแบ่งเซลล์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค
แผนผงัความคิดของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เพื่อศกึษาแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิคผงัความคิด เร่ือง การแบ่งเซลล์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผล
การเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ืองการแบ่งเซลล์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับ
เทคนิคผงัความคิด กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัเป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่ง
เป็นการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 45 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิคแผนผงัความคิด เร่ือง การแบ่งเซลล์ จ านวน 4 แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้
ก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองการแบ่งเซลล์ แบบบนัทึกภาคสนามของผู้วิจยั ข้อเสนอแนะของครูพี่เลีย้ง และอนทุินสะท้อน
ความคิดของนกัเรียน งานวิจยันีว้ิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน Normalized 
Gain <g> ในการตรวจสอบสมมติฐาน  

จากผลการวิจัย พบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
ร่วมกบัเทคนิคแผนผงัความคิด มีคะแนนผลการเรียนรู้เฉลี่ยหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนเมื่อเปรียบเทียบรายบคุคล และมี
คะแนนผลการเรียนรู้เฉลีย่เพิ่มขึน้รายชัน้เรียนอยูใ่นระดบักลาง (Medium Gain) เทา่กบั 0.5 
 
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้รูปแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD , แผนผงัความคิด, ผลการเรียนรู้, การแบง่เซลล์ 
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E0075: การพัฒนาชุดฝึกวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (20105-2005) ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ธชณฐั  ผอ่งโต 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างชุดฝึกอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และวงจร 2) เพื่อหาประสทิธิภาพ
ชดุฝึกอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และวงจรท่ีสร้างขึน้ และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างเรียนโดยใช้
ชดุฝึกอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และวงจรกบัการเรียนโดยวิธีการสอนปกติ โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียน
หลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีที่ 1 แผนกช่างอิเลก็ทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา 
ซึง่ลงทะเบียนเรียนวิชาอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหสัวิชา 20105-2005 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 คดัเลือก
กลุม่ตวัอยา่งโดยการทดสอบพืน้ฐานความรู้ จ านวน 67 คน และแบง่เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ทดลอง จ านวน 36 คน และ
กลุม่ควบคมุ จ านวน 31 คน 
 ผลการวิจยั พบวา่ 

 1. ชดุฝึกอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และวงจร ที่สร้างขึน้มีคณุภาพ โดยรวมมีคณุภาพระดบัมากที่สดุ (X = 4.77) 
 2. การน าชุดฝึกอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรไปใช้จดัการเรียนการสอน พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.26/84.86 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรของผู้ เรียนภายหลงัการเรียนของ
กลุม่ทดลองที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกสงูกว่ากลุม่ควบคุมที่เรียนตามปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงว่า
การเรียนการสอนโดยใช้ชดุฝึกอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่าการเรียน
โดยวิธีการสอนปกติ 
 
ค าส าคัญ: การพฒันาชดุฝึก 
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E0076: การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
คอมพวิเตอร์ รหัส 2105-2107 
 
ธชณฐั  ผอ่งโต 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีความมุง่หมาย 1) เพื่อสร้างและหาคณุภาพชดุการสอนวิชาการเขียนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์ รหสั 2105-2107 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ภาคทฤษฎีของผู้ เรียนก่อนและหลงัใช้ชุดการสอน 4) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีตอ่การสอนโดยใช้
ชุดการสอน กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 106 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย Z-
test และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ชดุการสอนท่ีสร้างขึน้ อยูใ่นระดบัมากที่สดุ 2) ประสทิธิภาพชดุการสอนภาคทฤษฎี มีค่า 
83.89/82.94 ประสิทธิภาพชุดการสอนภาคปฏิบตัิ 84.45 สงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนและหลงัใช้ชดุการสอนสงูกวา่ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 5) ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่

มีตอ่การสอนโดยการใช้ชดุการสอน (X = 4.75, S.D. = .431) อยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
 
ค าส าคัญ: ชดุการสอน, การสร้างและหาประสทิธิภาพ 
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E0077: การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เร่ือง การประดิษฐศิราภรณ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

ธานิฐา  สมัยวิจติรกร 1, เบญจรัตน  ราชฉวาง 2 
1 นักศึกษาสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจาํสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เร่ือง การประดิษฐ

ศิราภรณ 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอน และหลังการเรียนโดยใชหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เร่ือง การประดิษฐศิรา

ภรณ  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร 

จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 หองเรียน ไดแกหอง ม.3/2 จํานวนนักเรียน 30 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) ใชวิธีการจับสลาก โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก (1) 

หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เร่ือง การประดิษฐศิราภรณ (2) แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง การประดิษฐศิราภรณ 

และ(3) แบบประเมินผลงานการประดิษฐศิราภรณ วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ คาเฉล่ีย ( ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และสถิติท่ีใชพารามิเตอร Parametric โดยใชสูตร t-test (Dependent Sample)   

ผลการวิจัย พบวา 1) หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เร่ือง การประดิษฐศิราภรณ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพ /  เทากับ 81.10 / 86.43  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดย

ใชหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เร่ือง การประดิษฐศิราภรณ อยูในระดับ ดีมาก คิดเปนรอยละ 82.10 และ 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดยใชหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เร่ือง การประดิษฐศิราภรณ หลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

คําสําคัญ: หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน, ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน, ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน, การประดิษฐศิราภรณ 
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E0078: ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้เคร่ืองประดับแหวนเพชรของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ธญันนัท์  โคตรโสภา 1  ดร.ชยัวฒุิ  จนัมา 2  ดร.ปัญญวฒัน์  จฑุามาศ 3 
1 นกัศกึษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการ 
2 คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้เคร่ืองประดบัแหวนเพชรของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่การตดัสินใจเลอืก
ซือ้เคร่ืองประดบัแหวนเพชรของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล กลุม่ตวัอยา่ง
ที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นประชาชนที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 384 ตวัอย่าง ท าการสุ่ม
ตวัอย่างแบบตามสะดวก เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถามแบบประมาณคา่ มีคา่ความเช่ือมัน่ .941 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่คะแนนเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้เคร่ืองประดับแหวนเพชรของผู้ บริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้แตกตา่งกนัมีปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้เคร่ืองประดบัแหวน
เพชรของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยั การตดัสนิใจ เคร่ืองประดบัแหวนเพชร 
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E0079: ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
 

ณัฏฐ  ทิพยบุณยาพร 1, รศ.ดร.ธีรศักดิ์  อุปไมยอธิชยั 2  
1 นิสิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 อาจารย สาขาการบริหารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถ เขต 1  2) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศกึษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 จําแนกตามวิทยฐานะ   ประสบการณในการบริหารและ

ขนาดโรงเรียน  กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ 

เขต 1 จํานวน 97  คน   กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie  &  Morgan) โดยใช

วิธีการสุมอยางงาย เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ  แบบสอบถามภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1   เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating  Scale) มี 5 ระดับ คา IOC  อยูระหวาง 0.67 – 1.00 และมีคาความเชือ่มั่น 0.95 สถิติท่ีใชไดแก การแจกแจง

ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-Test  Independent Samples) และการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One- way ANOVA)  ถาพบความแตกตาง   ทดสอบความแตกตางระหวางคูดวย

วิธีการของเชฟเฟ (Scheff’s  method) 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการศึกษาภาวะผูนําเชงิกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 พบวา ในภาพรวมผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงกลยุทธอยูในระดับ

มาก 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 จําแนกตามวิทยะฐานะ  ประสบการณในการบริหาร และขนาดโรงเรียน พบวา ใน

ภาพรวมผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงกลยุทธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกรายการ  

 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ, ผูบริหารสถานศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา 
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E0080: การพัฒนาผลการเรียนรู้ เร่ือง การเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิต ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ MACRO model ร่วมกับแผนผังมโนมต ิ
 
หทยัทิพย์  สบืศรี 1  ผศ.ดร.อภิธวฒัน์  จรินทร์ธนนัท์ 2   
1 สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาลยัครูสริุยเทพ มหาวิทยาลยัรังสติ ปทมุธานี ประเทศไทย 
2 อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ ปทมุธานี ประเทศไทย 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเร่ือง “การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเคลื่อนที่ของ
สิง่มีชีวิต ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO model ร่วมกบัแผนผงัมโนมติ” โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชา ชีววิทยา เร่ือง การเคลื่อนที่ของสิง่มีชีวิต ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลงัใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ MACRO model ร่วมกบัแผนผงัมโนมติ โดยกลุม่ตวัอย่าง
เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง ปทุมธานี 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทมุธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 
ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 40 คน โดยการเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั
คือแผนการจดัการเรียนรู้ที่จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ MACRO model ร่วมกบัแผนผงัมโนมติ วิชาชีววิทยา 
เร่ือง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 5 แผน ใช้เวลาในการสอน 9 คาบเรียน 
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียนเร่ือง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต แบบบันทึกภาคสนามของผู้ วิจัย 

ข้อเสนอแนะจากครูพี่เลีย้งและอนุทินสะท้อนคิดของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ Normalized Gain <g> ในการตรวจสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิจยั พบว่า ผลการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ MACRO model ร่วมกบั
แผนผงัมโนมติ มีผลการเรียนรู้เฉลี่ยหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนเมื่อเปรียบเทียบรายบคุคล และมีผลการเรียนรู้เฉลี่ยอยู่ใน
ระดบักลาง (Medium Gain) เทา่กบั 0.80 
 
ค าส าคัญ: Learning management by MACRO model แผนผงัมโนมติ ผลการเรียนรู้ การเคลือ่นท่ีของสิง่มีชีวิต 
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E0081: การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะการท างานเป็นทีม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในรายวิชาชีววิทยา เร่ือง การสังเคราะห์
ด้วยแสง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
อภิญญารักษ์  วงษ์ทิพย์ 1  อภิธวฒัน์  จรินทร์ธนนัต์ 2   
1 สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาลยัครูสริุยเทพ มหาวิทยาลยัรังสติ ต.หลกัหก อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 
2 อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ ต.หลกัหก อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 2) เพื่อวดั
ระดบัทกัษะการท างานเป็นทีมของนกัเรียน กลุ่มตวัอย่างที่ศึกษาครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
มธัยมศึกษาแห่งหนึ่ง จังหวดัปทุมธานี จ านวน 1 ห้องเรียน นกัเรียน 42 คน ซึ่งได้มาจากการคดัเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เร่ือง การสงัเคราะห์ด้วยแสง แบบวดัผลการเรียนรู้ และแบบประเมินความสามารถในการท างานเป็นทีม 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างผลการเรียนรู้ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้การ
ทดสอบ paired t-test และสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ คา่มชัฌิมเลขคณิต คา่เฉลีย่ร้อยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
 1. หลงัเรียนชีววิทยา เร่ือง การสงัเคราะห์ด้วยแสง ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ พบวา่นกัเรียนมีผลการเรียนรู้กอ่นเรียนและหลงัเรียนมีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 26.12 คะแนน และ 
39.67 คะแนน ตามล าดบั และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่าคะแนนสอบหลงัเรียน
ของนกัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 2. หลงัเรียนชีววิทยา เร่ือง การสงัเคราะห์ด้วยแสง ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ พบวา่นกัเรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัดี 
 
ค าส าคัญ: ผลการเรียนรู้ ทกัษะการท างานเป็นทีม การจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านร่วมกบัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 
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E0084: การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษา 
อังกฤษ ที่มีต่อการท าแบบฝึกปฏิบัตอิอนไลน์ 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์  ทองศรี 1   
1 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาภาษาองักฤษที่มีต่อการท า
แบบฝึกปฏิบตัิออนไลน์ มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) ความพงึพอใจของนกัศกึษาที่มีตอ่การท าแบบฝึกปฏิบตัิออนไลน์ 
2) เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมฝึกปฏิบตัิออนไลน์ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของ
นกัศกึษา โดยใช้แบบสอบถามความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาชดุวิชาในหลกัสตูร 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ นกัศึกษากลุม่ตวัอย่างได้รับมอบหมายให้
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ก่อนจบภาคการศึกษา กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ ได้แก่ นกัศึกษาที่ลงทะเบี ยนเรียนและส่งงาน
ออนไลน์ 2 ชดุวิชา ได้แก่ ชดุวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบือ้งต้น ภาคเรียนที่ 1/2561 จ านวน 46 คน และ
ชดุวิชา 14320 การออกเสียงภาษาองักฤษ ภาคเรียนที่ 2/2561 จ านวน 127 คน ซึ่งเป็นนกัศึกษาในแขนงวิชาภาษา 
องักฤษ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ผลการวิจยัมีดงันี ้1) นกัศกึษาพงึพอใจในการท าแบบ
ฝึกปฏิบตัิออนไลน์ในการศึกษาชุดวิชาต่างๆ ในระดบัปานกลางถึงมาก และมีความพึงพอใจในกิจกรรมและเนือ้หา
ต่างๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เสริมให้ทางออนไลน์ 2) รูปแบบกิจกรรมฝึกปฏิบตัิออนไลน์ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และ
พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของนกัศึกษา คือการท ากิจกรรมเป็นขัน้ตอน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเดี่ยวและ
กิจกรรมกลุ่ม โดยนักศึกษาต้องการได้รับผลย้อนกลบัจากอาจารย์เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนของตน นอกจากนัน้  
ยงัต้องการเทปวีดิทศัน์อธิบายเนือ้หาวิชาโดยละเอียด ที่เน้นประเด็นส าคญันอกเหนือไปจากเนือ้หาในเอกสารคู่มือ
การศกึษา โดยต้องการให้อาจารย์อธิบายนอกเหนือไปจากการอา่นบทหรือสรุปเนือ้หาไปตามหวัข้อในเอกสารการสอน 
 
ค าส าคัญ: ความพงึพอใจ แบบฝึกปฏิบตัิออนไลน์ ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
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E0085: การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ประเภทเกมการเรียนรู้ เร่ืองการแก้ปัญหาอย่างง่าย วิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
 
กิตติธชั  มัง่มี 1  อภิสทิธ์ิ  มฮู ำหมดัรอโซน 2  ประดจุเดือน  รำมไผว่งษ์ 3  นิรุตติ์  พองำม 4 
1, 2, 3 นกัศกึษำ คณะครุศำสตร์อตุสำหกรรม มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับรีุ 
4 อำจำรย์ที่ปรึกษำ คณะครุศำสตร์อตุสำหกรรม มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับรีุ 
 
บทคัดย่อ 
 โครงงำนที่ได้จดัท ำขึน้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อพฒันำ และประเมินคุณภำพสื่อกำรเรียนรู้ประเภทเกมกำร
เรียนรู้ เร่ืองกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำย วิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) ระดบัชัน้ประถมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนธัญญ
สทิธิศิลป์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยสื่อกำรเรียนกำรสอนท่ีเพ่ือพฒันำสื่อกำร
เรียนรู้ประเภทเกมกำรเรียนรู้ เร่ืองกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำย วิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) ระดบัชัน้ประถมศึกษำ
ปีที่ 1 โรงเรียนธญัญสทิธิศิลป์ 3) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจที่มีต่อเกมกำรเรียนรู้ โดยมีเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำกำร
วิจยั ได้แก่ 1) เกมกำรเรียนรู้ เร่ืองกำรแก้ปัญหำอยำ่งงำ่ยวิชำเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) ชัน้ประถมศกึษำปีที่ 1 2) 
แบบประเมินประสทิธิภำพสือ่ส ำหรับผู้ เช่ียวชำญด้ำนสือ่มลัติมีเดียและด้ำนเนือ้หำ 3. แบบประเมินควำมพงึพอใจต่อ
สือ่กำรเรียนกำรสอนและแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ืองกำรแก้ปัญหำอยำ่งง่ำย 
 ผลกำรวิจยัพบว่ำ กำรพฒันำสื่อกำรเรียนรู้ประเภทเกมกำรเรียนรู้ เร่ืองกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำย วิชำเทคโนโลยี 
(วิทยำกำรค ำนวณ) ระดบัชัน้ประถมศกึษำปีที่ 1 โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ จำกกำรประเมินโดยผู้ เช่ียวชำญด้ำนเนือ้หำ
อยู่ในระดบัมำกที่สดุค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61 สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ .24 กำรประเมินจำกผู้ เช่ียวชำญด้ำนสื่อ
มลัติมีเดียมีควำมพงึพอใจอยูใ่นระดบัมำกที่สดุคำ่เฉลีย่เทำ่กบั 4.62 สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนเทำ่กบั .29 กำรเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนแตกตำ่งกนัโดยมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 โดยที่คะแนนหลงัเรียนมีคำ่เฉลีย่เท่ำกบั 
8.97 สงูกว่ำคะแนนก่อนเรียนซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.42 และกำรประเมินกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน พบว่ำมี
ควำมพงึพอใจอยูใ่นระดบัมำกที่สดุคำ่เฉลีย่เทำ่กบั 4.97 สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนเทำ่กบั .17 
 
ค าส าคัญ: เกมกำรเรียนรู้, กำรแก้ปัญหำอยำ่งง่ำย, วิทยำกำรค ำนวณ 
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E0086: การส่งเสริมความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังแนวความคิดรูปตัววีเร่ือง การหายใจระดับเซลล์ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
วาสนา  ช้างเพ็ชร 1  วนัทิกา  เครือน า้ค า 2 
1 นักศึกษา หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

2 อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อสง่เสริมความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา 
เร่ือง การหายใจระดบัเซลล์ หลงัการจดัการเรียนรู้โดยเทียบกบัเกณฑ์ที่ก าหนด 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยกลุม่ตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  
45 คน ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัแนวความคิด
รูปตวัวี เร่ือง การหายใจระดบัเซลล์ แบบวดัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ แบบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึน้ ที่เรียกว่า Normalized gain <g> 
ส าหรับการวดัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์และใช้การทดสอบ t-test ส าหรับวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการจดัการเรียนการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัแนวความคิดรูปตวัวีเพิ่มขึน้ตามล าดบัในแตล่ะ
แผนโดยในแผนสดุท้าย นกัเรียนทกุคนมีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์อยูใ่นเกณฑ์ High gain 
2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกบัแผนผงัแนวความคิดรูปตวัวี หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: การสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ แผนผงัแนวความคิดรูปตวัวี การจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ  

หาความรู้ 
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E0088: การศึกษาความสามารถในการเล่นดนตรี ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 จาก
การจัดการเรียนรู้แบบ ออร์ฟ-ชูลเวอร์ด 
 
อนวุฒัน์  มงคลแสงจนัทร์ 1  อนวุฒัน์  มงคลแสงจนัทร์ 2   
1 นกัศกึษาสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการเลน่ดนตรี และ 2) เปรียบเทียบความสามารถ
ในการเลน่ดนตรี ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ระหวา่งก่อนและหลงัเรียนจากการจดัการเรียนรู้แบบออร์ฟ-ชลูเวอร์ด 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่ก าลงัศกึษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียน
รัตนะจีนะอทุิศ จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวนนกัเรียน 31 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นี ้ได้แก่ 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี 2) แบบประเมินความสามารถในการเล่นดนตรี สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้สตูร Wilcoxon Signed-Ranks Test ผลการวิจยั
พบวา่ 1) ผลการศกึษาความสามารถในการเลน่ดนตรี อยูใ่นระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 82.90 และ 2) ผลการศกึษา
ความสามารถในการเลน่ดนตรีของนกัเรียน หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้แบบออร์ฟ-ชลูเวอร์ด ความสามารถในการเลน่ดนตรี 
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E0090: ความคิดเหน็ของครูท่ีมีต่อการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียน
บ้านบางกะปิ ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 
รุ่งศกัดิ์  ชโลธร 1  รัตนา  กาญจนพนัธุ์ 2   
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2 รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาบริหารการศกึษาและอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงบประมาณ
แบบมุง่เน้นผลงานของโรงเรียนบ้านบางกะปิ ส านกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา
และประสบการณ์การท างาน กลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัคือ ครูที่ปฏิบตัิการสอนในโรงเรียนบ้านบางกะปิ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศกึษา 2562 โดยก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากการใช้ตารางประมาณคา่กลุม่ตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan 
แล้วใช้วิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple random sampling) ได้กลุม่ตวัอย่างจ านวน 108 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียน
บ้านบางกะปิ ในภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากทกุด้าน 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
ที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนบ้านบางกะปิ พบว่าครูที่มีระดบัการศึกษาและ
ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนบ้าน
บางกะปิ สงักดัส านกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: การบริหารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน 
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E0091: ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
 

เมธินี  ดอนไพรฮวบ 1, จิติมา  วรรณศรี 2 

1 นิสิตปริญญาโท หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 อาจารยประจาํสาขาวิชาการบริหารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเพ่ือศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ปการศึกษา 2562  จํานวน 297 คน ใชวิธีการสุมกลุม

ตัวอยางแบบแบงชั้น เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. ความสัมพันธระหวางปจจัยการดําเนินงานกับผลการดําเนินงานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวก  

  2. ปจจัยท่ีเปนตัวพยากรณท่ีดีของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา มีจํานวน  5  ดาน ไดแก 

ดานผูบริหาร (X3) ดานนักเรียน (X6)  ดานการมีสวนรวม (X5)  ดานความรูความเขาใจของผูมีสวนเกี่ยวของ (X7) และ

ดานทรัพยากร (X2) มีคาอํานาจพยากรณรอยละ 66.8 มีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานการพยากรณ เทากับ 

0.28863 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับ ดังน้ี 

  =   0.453 +0.276(X3) + 0.180(X6) + 0.152(X5) + 0.150(X2) + 0.139(X7) 

  Z   =   0.296(X3) + 0.179(X6) + 0.175(X5) + 0.169(X7) + 0.149(X2) 

 

คําสําคัญ: ปจจัยท่ีสงผล, ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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E0093: ปจจัยทางการบริหารท่ีสงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียน สหวิทยาเขตบางมูลนาก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
 

พงษศกัดิ์  แกวมา 1, ธีรศักดิ์  อุปไมยอธิชัย 2  
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 อาจารย คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับจิตสาธารณะของนักเรียน 2) ศึกษาระดับปจจัยทางการบริหารท่ี

สงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการบริหารกับจิตสาธารณะของนักเรียน 

4) เพ่ือคนหาตัวแปรท่ีสงผลและสรางสมการพยากรณปจจัยทางการบริหารท่ีสงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียน สห

วิทยาเขตบางมลูนาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 กลุมตัวอยางไดแกครูสหวิทยาเขตบางมูลนาก 

จํานวน 224 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางเครจซี่และมอรแกน ไดมาโดยการสุมแบบชั้นภูมิ เก็บรวบรวม

ขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะหพหุคูณแบบปกติ (Enter Multiple 

Regression Analysis)  ผลวิจัย พบวา 1) ระดับจิตสาธารณะของนักเรียน สหวิทยาเขตบางมูลนาก สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ระดับปจจัยทางการบริหารท่ีสงผลตอจิตสาธารณะ

ของนักเรียน สหวิทยาเขตบางมูลนาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

3) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยทางการบริหารกับจิตสาธารณะของนักเรียน สหวิทยาเขตบางมูล

นาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 พบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.169-0.505  

4) ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบปกติ ของปจจัยทางการบริหารท่ีสงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียน สหวิทยา

เขตบางมูลนาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 

2 ตัวแปร ไดแก  ดานการขัดเกลาทางสังคม (X6) และ ดานการสนับสนุนจากครูและเพ่ือน (X4) โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.552 มีอํานาจพยากรณ (R2) ไดรอยละ 30.5 มีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

เทากับ 0.286  ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับดังน้ี 

   ŷ = 1.625 + 0.253X6 + 0.227X 4   

    = 0.325X6 + 0.259X4  

  

คําสําคัญ: ปจจัยทางการบริหารท่ีสงผล, จิตสาธารณะ, สหวิทยาเขตบางมูลนาก 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
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E0094: การบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีทําหนาท่ีงานดานแผนงาน 
 

ณรรฐพงษ  แยงจันทร 1 และ  ดร.สถิรพร  เชาวนชัย 2    
1  นิสิตสาขาการบริหารการศกึษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร   
2  อาจารยสาขาการบริหารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารและครูท่ีทําหนาท่ีงานดานแผนงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 2) 

เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีทําหนาท่ีงานดานแผนงานในการบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จําแนกตามตําแหนง และขนาดโรงเรียน กลุมผูใหขอมูล ไดแก 

ผูบริหารและครูท่ีมีหนาท่ี งานดานแผนงานโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 57 

โรงเรียน รวมจํานวน 114 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ  แบบสอบถามการบริหารเชิงกลยุทธของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  สถิติท่ีใช ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ 

คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสอบ -ที (t-test  Independent Samples) และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA)        

ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีทําหนาท่ีงานดานแผนงาน ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาในรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติเปนอันดับหน่ึง รองลงมาเปนดาน

การกําหนดทิศทางองคการ และการกําหนดกลยุทธ ตามลําดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ี

ทําหนาท่ีงานดานแผนงานในการบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

39 พบวา ไมแตกตางกัน ในทุกดาน 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีทําหนาท่ีงานดานแผนงาน

ในการบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จําแนกตามขนาด

โรงเรียน พบวา โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: การบริหารเชิงกลยุทธ, การบริหารสถานศึกษา, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 
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E0095: ความคาดหวังของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของ โรงเรียนบ้านบัวมล 
(เจริญราษฎร์อุทศิ) กรุงเทพมหานคร 
 
ชลวิสา  พร้อมสขุ 1  ทรงยศ  แก้วมงคล 2   
1 นกัศกึษาหลกัปริญญาโทสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยันอร์กรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวยัของ 
โรงเรียนบ้านบวัมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวยัของ โรงเรียนบ้านบวัมล (เจริญราษฎร์อทุิศ) จ าแนกตามระดบัการศึกษาและอาชีพ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ ผู้ปกครองของนกัเรียนก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปฐมวยัของโรงเรียนบ้านบวัมล (เจริญราษฎร์อทุิศ) ปีการศกึษา 
2559 จ านวน 68 คน ใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และโดยการใช้สถิติคา่ F-test 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ความคาดหวงัของผู้ปกครองที่มีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบ้านบวัมล (เจริญราษฎร์อทุิศ) โดยรวม 
และรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผู้ปกครองที่มีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีความคาดหวงัของผู้ปกครองที่มีตอ่การจดัการศกึษาปฐมวยัของ
โรงเรียนบ้านบวัมล (เจริญราษฎร์อทุิศ) กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้านพบวา่ไมแ่ตกตา่งกนั 
 3. ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกนั มีความคาดหวงัตอ่การจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนบ้านบวัมล (เจริญ
ราษฎร์อทุิศ) กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้านพบวา่ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ความคาดหวงัของผู้ปกครอง การจดัการศกึษาปฐมวยั 
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E0096: การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาอาชีวศึกษาสูการเปน
แรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

สรวิทย  สมศรี 1, ดร.ปยะทิพย  ประดุจพรม 2 และดร.ปริญญา  เรืองทิพย  3 

1  นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
2  อาจารยประจําสาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางปญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
3 อาจารยประจําสาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัด และวิเคราะหองคประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของนักศึกษาอาชีวศึกษาสูการเปนแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีกําลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 (ปวช.3) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปท่ี 2 (ปวส.

2) ในปการศึกษา 2562 ในสถาบันอาชีวศึกษาท่ีเปนศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจํานวน 645 คน โดยใชเคร่ืองมือการวิจัยคือแบบสอบถามคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักศึกษาอาชีวศึกษาสูการเปนแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ 

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางโดยการวิเคราะหองคประกอบโดยโปรแกรม MPlus 7.31 

 ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ผลการพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาอาชีวศึกษาสูการ

เปนแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีท้ังหมด 4 ดาน ไดแก ดานสังคม (Society) จํานวน 11 ตัวชี้วัด ดาน

วิทยาการปญญา (Cognition) จํานวน 10 ตัวชี้วัด ดานความสามารถ (Capability) จํานวน 6 ตัวชี้วัด และดานการ

พ่ึงพาตนเอง (Self-reliance) จํานวน 3 ตัวชี้วัด 2) ผลการวิเคราะหองคประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักศึกษาอาชีวศึกษาสูการเปนแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีท้ังหมด โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล

เชิงประจักษ โดยดานสังคม มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.706-0.792 ดานวิทยาการปญญา มีคานํ้าหนัก

องคประกอบอยูระหวาง  0.580-0.751 ดานความสามารถ มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.589-0.792 และ

ดานการพ่ึงพาตนเอง (Self-reliance) มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.787-0.849 

 

คําสําคัญ: การพัฒนาตัวชี้วัด, คุณลักษณะอันพึงประสงค, นักศึกษาอาชีวศึกษา, เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
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E0098: การศึกษาความตองการจําเปนในการปฏิบัติงานของครูผูชวยในโครงการผลิตครู 
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เขตพ้ืนท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ปการศึกษา 2561 
 

จรัสพงษ  เหมือนมี 1, รศ.ดร.ธีรศักดิ์  อุปไมยอธิชัย 2  
1 นิสิตสาขาการบริหารการศกึษา 
2 อาจารยสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคในการปฏิบัติงานของครู

ผูชวยในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น เขตพ้ืนท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ปการศึกษา 2561 2) เพ่ือศึกษา

ความตองการจําเปนในการปฏิบัติงานของครูผูชวยในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น เขตพ้ืนท่ี 9 จังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง ปการศึกษา 2561 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูชวยในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น เขตพ้ืนท่ี 9 

จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ปการศึกษา 2561 จํานวน 175 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ตามตารางของเครจซี่ และ

มอรแกน (Krejcie & Morgan. 1970)  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใช ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาความ

ตองการจําเปน (PNI modified) 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการศึกษา สภาพปจจุบันในการปฏิบัติงานของครูผูชวยในโครงการผลิตครูเพ่ือ

พัฒนาทองถิ่น เขตพ้ืนท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ปการศึกษา 2561 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก และ

สภาพท่ีพึงประสงคในการปฏิบัติงานของครูผูชวยในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น เขตพ้ืนท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ปการศึกษา 2561 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 2) ผลการศึกษาความตองการจําเปนในการ

ปฏิบัติงานของครูผูชวยในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น เขตพ้ืนท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ปการศึกษา 

2561 พบวา ในภาพรวมดัชนีความตองการจําเปนอยูในระดับมากท่ีสุด (PNI modified= 0.154) เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา มีดัชนีความตองการจําเปนท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 

(PNI modified = 0.222)  

  

 

คําสําคัญ: การศึกษาความตองการจําเปน, การปฏิบัติงาน, ครูผูชวย 
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E0101: การพัฒนาเกมเสริมทักษะการแก้ปัญหา เร่ือง การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ 
วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม 
 
ปาริชาติ  ชยัพิเนตร 1  วริศรา  จนัทะสทิธ์ิ 2  เบญจวรรณ  แดงพดั 3 
1, 2, 3 นกัศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
 
บทคัดย่อ 
 การพฒันาเกมเสริมทกัษะการแก้ปัญหา เร่ือง การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาเกมเสริม
ทกัษะการแก้ปัญหา เร่ือง การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 2) ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิง
ค านวณ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 3) ศกึษา
ความพึงพอใจต่อการใช้เกมเสริมทกัษะการแก้ปัญหา เร่ือง การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ วิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษา
ครัง้นีค้ือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธานี จ านวน 40 คน ได้ จากการสุม่แบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบประเมินคณุภาพของเกมเสริมทกัษะการแก้ปัญหา เร่ือง การแก้ปัญหา
ด้วยแนวคิดเชิงค านวณ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 3) แบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียน
ตอ่เกมเสริมทกัษะการแก้ปัญหา เร่ือง การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 1) เกมเสริมทกัษะการแก้ปัญหา เร่ือง การแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงค านวณ วิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ด้านเนือ้หาอยูใ่นระดบัดีมาก 
คา่เฉลี่ย 4.70 และด้านสือ่อยู่ในระดบัดีมาก คา่เฉลีย่เท่ากบั 4.71 2) ผลกาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า 
หลงัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (คา่เฉลีย่เทา่กบั 16.78) สงูกวา่คา่เฉลีย่ก่อนเรียน (คา่เฉลีย่เทา่กบั 10.08) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3) ผลการประเมินความพงึพอใจ (คา่เฉลีย่รวมเทา่กบั 4.87) ซึง่มีคา่ความพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัดีมาก 
 
ค าส าคัญ: การแก้ปัญหา แนวคิดเชิงค านวณ 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

E0102: ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41  

จังหวัดกําแพงเพชร 
 

รพีภัทร  อินทอง 1, รศ.ดร.ธีรศักดิ ์ อุปไมยอธิชัย 2  
1  นิสิตสาขาการบริหารการศกึษา  

2 อาจารยสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาตามความเห็นของครู

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดกําแพงเพชร 2)เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต41 จังหวัดกําแพงเพชร 3) เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเรียนรูกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 41 จังหวัดกําแพงเพชร กลุมตัวอยางไดแก   ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 41 จํานวน 306 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie; 

& Morgan, 1970 : 608) จากน้ันทําการสุมแบบแบงชวงชั้นโดยใชขนาดของสถานศึกษาเปนชั้นในการสุม (Strata) 

และสุมโรงเรียนแตละขนาดรอยละ 50 ไดจํานวน 16 โรงเรียนแลวทําการสุมอยางงาย (Simple random sampling) 

โดยวิธีการจับสลาก เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ  แบบสอบถามความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

เรียนรูของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมเขต 41 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5 ระดับ ผลการหาคา IOC ไดคา IOC อยู

ระหวาง 0.67 – 1 และมีคาความเชื่อมั่น 0.95 สถิติท่ีใชไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment)  

  ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการศึกษาภาวะผูนําการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษาตามความเห็นของครู

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดกําแพงเพชร   พบวา อยูในระดับมาก  2) ผลการศึกษา

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต41 จังหวัด

กําแพงเพชร พบวา อยูในระดับมาก 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเรียนรูกับประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดกําแพงเพชร มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ทางบวกท่ีระดับ.01 

 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเรียนรู, ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

E0103: การพัฒนาเกม 2 มิติ เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรู คําศัพทภาษาอังกฤษ O-Net 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 

นิภาพร  กฤตติยา1, เสถียรพร  รุงวงค 2  และนพดล  พรามณี 3   
1, 2 นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
3 อาจารย สาขาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการพัฒนาเกม 2 มิติเพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ O-Net สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาเกม 2 มิติ เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ O-Net 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองคําศัพทภาษาอังกฤษ O-Net ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีใชเกม 2 มิติ เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรู

คําศัพทภาษาอังกฤษ O–Net สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ

เกม 2 มิติ เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ O–Net สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 32 คน โดยวิธีการแบบเจาะจง โรงเรียนวัดศรีสโมสร 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบไปดวย 1) เกม 2 มิติ เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ O-Net สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 2) แบบประเมินประสิทธิภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญของเกม 2 มิติ เพ่ือการสงเสริมทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ เร่ืองคําศัพท O-Net สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 3) แบบทดสอบกอนเรียน 

และหลังเรียน เร่ืองคําศัพท O-Net กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และ 4) แบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชเกม 2 มิติ เพ่ือการสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ เร่ืองคําศัพท O-Net สาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

ผลการวิจัย พบวา 1) ผลจากการใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาประเมินคุณภาพเกม 2 มิติ เพ่ือสงเสริมทักษะการ

เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ O-Net สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยรวมอยูในระดับดีมาก มี ( = 3.88)  2) ผล

จากการใหผูเชี่ยวชาญดานส่ือประเมินคุณภาพเกม 2 มิติ เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ O-Net สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยรวมอยูในระดับดีมากมี (  = 3.91) และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจตอเกม 2 มิติ 

เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ O-Net สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยรวมอยูในระดับมาก มี 

( = 2.93)  

 

คําสําคัญ: เกม 2 มิติ, คําศัพทภาษาอังกฤษ, O-NET 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

E0106: การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้ เร่ือง วินัยในชีวิตประจ าวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 
 
กลัยาณี  พนัธิราช 1  สธิุตา  สระทองดี 2  นพดล  พรามณี 3 
1, 2 นกัศกึษา สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
3 อาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาแอปพลิเคชนัเพื่อการเรียนรู้ เร่ืองวินยัในชีวิตประจ าวนั กลุม่สาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนโดยใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เร่ืองวินยัในชีวิตประจ าวนั กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 3) ศกึษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนที่มีตอ่การเรียนโดยใช้แอปพลเิคชนัเพื่อการเรียนรู้ เร่ืองวินยัในชีวิตประจ าวนั กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ของนักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง คือนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนวดัหวา่นบญุ จงัหวดัปทมุธานี จ านวน 30 คน 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) คณุภาพด้านแอปพลเิคชนั อยูใ่นระดบัมากที่สดุ 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน
มีคะแนนสงูกวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) ผลการประเมินความ
พงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่การใช้แอปพลเิคชนัเพื่อการเรียนรู้ เร่ืองวินยัในชีวิตประจ าวนั อยูใ่นระดบัท่ีมากที่สดุ 
 
ค าส าคัญ: แอปพลเิคชนั, วินยัในชีวิตประจ าวนั 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

E0107: ความพรอมการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 

อนลัส  คาลเคล 1, รศ.ดร.ธีรศักดิ ์ อุปไมยอธิชัย 2  
1 นิสิตสาขาการบริหารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 อาจารยสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความพรอมของการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพรอมของการ

บริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 41 จําแนกตามประสบการณในการทํางานและเพศ  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 306  คน กําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) และเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมอยางงาย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ  แบบสอบถามความพรอมการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา มี 

5 ระดับ ผลการหาคา IOC อยูระหวาง 0.67 – 1.00 และมีคาความเชื่อมั่น 0.95 สถิติท่ีใช ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-Test  Independent Samples) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One- way ANOVA)  ถาพบความแตกตาง ทดสอบความแตกตางระหวางคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheff’s  

method) ผลการวิจัย พบวา การศึกษาความพรอมการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบวา  

1. ความพรอมการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบความพรอมของการบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จําแนกตามประสบการณในการทํางานและเพศ ไมแตกตางกัน  

 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษา, โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

E0108: การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 
 

พิษณุ  ไทยสวน1, รศ.ดร.ธีรศักดิ์  อุปไมยอธิชัย 2  
1 นิสิตสาขาการบริหารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 อาจารยสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 จําแนกตาม

ประสบการณทํางาน และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2  จํานวน 291 คน โดยเลือกสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวนของครูแตละอําเภอ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตาม

ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 สถิติท่ีใชไดแก การแจกแจง

ความถี่รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสอบ -ที (t-Test  Independent Samples) และการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) ถาพบความแตกตาง   ทดสอบความแตกตางระหวางคูดวย

วิธีการของเชฟเฟ (Scheff’s  method) 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =4.42) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงสุด ไดแก ดานบุคลิกภาพ ( X =4.57) และ ดานท่ีมี

ระดับความคิดเห็นต่ําสุด ไดแก ดานความคิดสรางสรรค ( X =4.26)  2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคดิเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาพิษณุโลก

เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน และขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวม แตกตางกันออยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี .05  

 

คําสําคัญ: คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา, ความคิดเห็นของครูผูสอน, สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 
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E0110: การศึกษาความสุขในการท างานของครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพเิศษ กลุ่มเครือข่ายท่ี 7 สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 
 
ลฎาภา  มาตผยุ 1  ดร.สถิรพร  เชาวน์ชยั 2   
1 นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยัครูสริุยเทพ มหาวิทยาลยัรังสติ 
2 อาจารย์สาขาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความสขุในการท างานของครูในศนูย์การศึกษาพิเศษเครือข่าย
สง่เสริมประสทิธิภาพศนูย์การศกึษาพิเศษ กลุม่เครือขา่ยที่ 7 สงักดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสขุในการท างานของครูในศนูย์การศกึษาพิเศษเครือขา่ยสง่เสริมประสทิธิภาพศนูย์การศกึษาพิเศษ กลุม่เครือขา่ย
ที่ 7 สงักดัส านกับริหารงานการศกึษาพิเศษ จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่  ครู
ในศนูย์การศกึษาพิเศษเครือขา่ยสง่เสริมประสิทธิภาพศนูย์การศกึษาพิเศษ กลุม่เครือขา่ยที่ 7 สงักดัส านกับริหารงาน 
ปีการศกึษา 2562 จ านวน 234 คน ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยการเทียบตารางของ เครจซี; และ มอร์แกน (Krejcie; 
& Morgan) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามความสขุในการท างานของครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่าย
สง่เสริมประสทิธิภาพศนูย์การศึกษาพิเศษ กลุม่เครือขา่ยที่ 7 สงักดัส านกับริหารงานการศกึษาพิเศษ วิเคราะห์ข้อมลู
ด้วยการวิเคราะห์คา่เฉลี่ย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheff’s  
method) 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการศึกษาความสขุในการท างานของครูในศนูย์การศึกษาพิเศษเครือข่ายสง่เสริม
ประสทิธิภาพศนูย์การศกึษาพิเศษ กลุม่เครือขา่ยที่ 7 สงักดัส านกับริหารงานการศกึษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก 2) ผลการเปรียบเทียบความสขุในการท างานของครูในศนูย์การศึกษาพิเศษเครือขา่ยสง่เสริมประสิทธิภาพศนูย์
การศึกษาพิเศษ กลุม่เครือขา่ยที่ 7 สงักดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการ
ท างาน พบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ความสขุในการท างาน ศนูย์การศกึษาพิเศษเครือขา่ยสง่เสริมประสทิธิภาพศนูย์การศกึษาพิเศษ 
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E0113: แนวทางการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาค 17 
 

สมชาย  เผือกตระกูลชยั 1, รศ.ดร.เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต 2 และ ดร.พรชุลี  ลังกา 3 
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
3 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาค 17 มีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  

1) สภาพการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ภาค 17 โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาค 17 โดยการสุมแบบแบงชั้น ในแตละ

จังหวัด จํานวน 5 จังหวัด แตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 12 เขต ใชขนาดโรงเรียนเปนชั้นและโรงเรียนเปนหนวย

การสุม โดยแบงขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) ไดกลุม

ตัวอยาง จํานวน 313 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรู

ความสามารถท่ีเกี่ยวของกับทางการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จํานวน 12 คน 

2) แนวทางการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ภาค 17 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาดัชนีลําดับ

ความตองการจําเปน Modified Priority Needs Index (PNImodified) 

 ผลการวิจัย พบวา  

 1. สภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคของการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาค 17 โดยภาพรวมและรายดาน มีการปฏิบัติตาม

หลักการบริหารอยูในระดับมาก 

 2. แนวทางการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา ภาค 17 ประกอบดวย 8 องคประกอบ คือ 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3) จัดระบบบริหารและ

สารสนเทศ 4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทํารายงานประจําป

ท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และ 8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  

 

คําสําคัญ: ระบบการประกันคุณภาพภายใน, คุณภาพการศึกษา, บริบทของสถานศึกษา 
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E0115: การบริหารเวลาส าหรับขององค์กรภาครัฐและเอกชนของไทย 
 
ปัทมา  กลิน่จนัทร์ 1  ผศ.ดร.อนนัต์  ธรรมชาลยั 2  รศ.ดร.พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์ 3  ดร.เกียรติชยั  วีระญาณนนท์ 4  
ผศ.ดร.ไพโรจน์  พิภพเอกสทิธ์ิ 5 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 ผู้อ านวยการหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
4 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
5 อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรมและการค้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
บทคัดย่อ 
 เวลา เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความส าคญัต่อทกุคน ดงันัน้จึงต้องรู้จักการบริหารเวลา การบริหารเวลา 
คือ การรู้จกัวางแผนและจดัสรรเวลาในการท างานอยา่งถกูต้อง เหมาะสม ซึง่ไมจ่ าเป็นวา่จะต้องเป็นนกับริหารเทา่นัน้
ที่จะสามารถบริหารเวลา ทกุคนก็สามารถท าได้เพียงแต่ต้องรู้จกัที่จะแบ่งเวลา โดยจดัสรรเวลาของตนเองให้ถกูต้อง
และเหมาะสม ต้องมีการบริหารเวลาเพื่อการใช้อยา่งมีประสทิธิภาพมากที่สดุ จะเห็นได้วา่บคุคลที่มีความก้าวหน้าใน
ชีวิตสว่นใหญ่ไมม่ีใครนัง่เฉยๆ แตล่ะคนต้องท างานมากมายในแตล่ะวนัและต้องรู้จกับริหารเวลา เพื่อความส าเร็จของ
งานและชีวิต ในการบริหารเวลาใช่ว่าทกุคนจะประสบผลส าเร็จเสมอไป ขึน้อยู่กบักระบวนการคิดและการตดัสินใจ
วางแผน ดงันัน้ เพื่อให้เกิดผลที่ดีมีประสทิธิภาพ จึงน าหลกัการ PDCA มาช่วยในการบริหารจดัการ 
 
ค าส าคัญ: การบริหารเวลา องค์กรภาครัฐและเอกชน 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

E0116: การพัฒนาเว็บไซต์ช่วยสอนเร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดม่วงชุม 
 
ณภทัร  คุ้นเคย 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุนัท์  ศลโกสมุ 2   
1 นกัศกึษาสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองนีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเว็บไซต์ช่วยสอน เร่ือง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัมว่งชมุ จงัหวดักาญจนบรีุ 2) 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวดัม่วงชุม จงัหวดักาญจนบุรี จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้เว็บไซต์ช่วยสอนเร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกับเกณฑ์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) เว็บไซต์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ือง เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X = 4.21) 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร จ านวน 11 แผน เวลา 17 ชัว่โมง มีคา่ความเหมาะสมเฉลีย่อยูใ่นระดบัดี (X = 
4.23) 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าความเช่ือมั่น
เทา่กบั .71 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูใช้ ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที ผลการวิจยัพบวา่ 1) 
เว็บไซต์ช่วยสอน เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทัง้สิน้ 6 บทเรียน ใช้เวลาสอน 17 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากับ 80.13/81.88 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัม่วงชุม จงัหวดักาญจนบรีุ ตามเกณฑ์การวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นร้อยละ 65.50 อยู่ในระดบัดีเยี่ยมและสงูกว่าเกณฑ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นตามสมมติฐานข้อที่ 2 ท่ีว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัม่วงชุม จงัหวดักาญจนบรีุ ภายหลงัการจดัการเรียนรู้
โดยเว็บไซต์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัดีขึน้ไปตามเกณฑ์การวดัผลการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
ค าส าคัญ: เว็บไซต์ช่วยสอนเร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

E0117: สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2 
 
เกวล ี ยิม้ประเสริฐ 1  วิทยา  จนัทร์ศิลา 2   
1 นิสติสาขาการบริหารการศกึษา 
2 อาจารย์สาขาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาสภาพการบริหารสถานศกึษาพอเพียง ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาพิษณโุลก เขต 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ในโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 2 จ าแนกตามต าแหนง่ และประสบการณ์การท างาน 
โดยกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลคือผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณโุลก เขต 2 ที่เป็นสถานศกึษาพอเพียง จ านวน 68 โรงเรียน แบง่เป็น ผู้บริหารสถานศกึษาพอเพียง 68 คน ครูใน
สถานศึกษาพอเพียง 68 คน รวมทัง้สิน้ จ านวน 136 คน เคร่ืองมือคือ แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่า 0.6-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบ การทดสอบที (t-test  Independent Samples) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณโุลก เขต 2 ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาพิษณโุลก เขต 2 พบวา่ สภาพการบริหารสถานศกึษาพอเพียง ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 2 เมื่อจ าแนกตามต าแหนง่ ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั และ
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การบริหารสถานศกึษา สถานศกึษาพอเพียง 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

E0118: คุณธรรมการบริหารจัดการที่ดี 10 ประการ 
 
ส ำคญัตอ่ชำติ  เอี่ยมอ ่ำ 1  ผศ.ดร.อนนัต์  ธรรมชำลยั 2  อ.มนสชิำ  โพธิสขุ 3 ดร.ณฐัภสัสร  ธนำบวรพำณิชย์ 4   
ผศ.ดร.ไพโรจน์  พิภพเอกสทิธ์ิ 5 
1 นกัศกึษำหลกัสตูรปรัชญำดษุฎีบณัฑิต สำขำวิชำกำรจดักำร คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 คณบดี คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูรนิติศำสตร์ สำขำวิชำนิติศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลยันอร์ทกรุงเทพ 
4 อำจำรย์ประจ ำหลกัสตูรปรัชญำดษุฎีบณัฑิต สำขำวิชำกำรจดักำร คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลยันอร์ทกรุงเทพ 
5 อำจำรย์ประจ ำภำควิชำบริหำรธุรกิจอตุสำหกรรมและกำรค้ำ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 
บทคัดย่อ 
 ผู้บริหำรปกครองทุกยุคทุกยุคสมยั ทุกองค์กร ต้องอำศัยกระบวนกำรและทรัพยำกรทำงกำรบริหำรเป็น
ปัจจยัอยำ่งประหยดัและให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ให้เกิดประสทิธิภำพและประสทิธิผล ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเร่ือง
ของทฤษฎีและหลกักำรบริหำร เพื่อจะได้น ำควำมรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เหมำะสมกบักำรท ำงำน สถำนกำรณ์และสิง่แวดล้อม 
จึงพดูได้วำ่ผู้บริหำรที่ประสบควำมส ำเร็จ คือผู้ที่สำมำรถประยกุต์เอำศำสตร์กำรบริหำรไปใช้ได้อยำ่งมีศิลปะ ในปัจจบุนันี ้
ผู้บริหำรประเทศ ผู้บริหำรองค์กรต่ำงๆมำกมำยได้ใช้หลกัธรรมมำเป็นทฤษฏีในกำรจดักำร ดงันัน้คณุธรรมกำรบริหำร
จดักำรท่ีดี 10 ประกำรคือ 1) ทำน โดยมีจิตใจโอบอ้อมอำรี ปรำรถนำดีต่อผู้ใต้บงัคบับญัชำ มีควำมเห็นอกเห็นใจให้
ควำมช่วยเหลอื ให้ค ำแนะน ำ ให้ก ำลงัใจ ก ำลงัทรัพย์ เสยีละ 2) ศีล คือรักษำ กำย วำจำ ให้เรียบร้อย ประพฤติปฏิบตัิ
ดีทัง้กำย วำจำ เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชำและผู้ ร่วมงำน 3) ปริจจำคะ คือกำรบริจำค เสียสละทนุทรัพย์ 
แรงกำยและแรงใจเพื่อประโยชน์สขุและควำมเรียบร้อยแก่สงัคมสว่นรวม 4) อำชชวะคือ ควำมซื่อตรง ซื่อสตัย์ ปฏิบตัิ
หน้ำที่ด้วยควำมสจุริต มีควำมจริงใจ 5) มทัทวะ คือ มีควำมอ่อนโยนทัง้ภำยนอกและภำยใน มีอธัยำศยัไมตรีที่ดี ไม่
เยอ่หยิ่งหยำบคำย กระด้ำง ถือตวัมีกิริยำมำรยำทสภุำพนุ่มนวล 6) ตบะ คือ มีควำมเพียร ไม่ย่อท้อตอ่ควำมยำกล ำบำก 
ไม่ลุม่หลงในอบำยมุข 7) อกัโกธะ คือ ควำมไม่โกรธ ไม่คิดประทษุร้ำย ผู้อื่น มีเมตตำธรรมเป็นที่ตัง้ 8) อวิหิงสำ คือ
ควำมไมเ่บียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทกุข์เดือดร้อน 9) ขนัติ คือ ควำมอดทนต่อควำมยำกล ำบำกทัง้ปวง 10) อวิโรธนะ คือ 
ควำมไมป่ระพฤติผิดพลำดคลำดเคลือ่นจำกท ำนองคลองธรรมจำกจำรีตแบบแผนและจำรีตประเพณีของสงัคม ผู้น ำ
องค์กรที่ได้น ำหลกัธรรมค ำสอนดงักลำ่วนีม้ำประยกุต์ใช้ทฤษฎีในกำรบริหำรจดักำรเพื่อกำรขบัเคลือ่นให้องค์กรของตน 
จะมีแตค่วำมเจริญก้ำวหน้ำและงำนตำ่ง ๆ ส ำเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
 
ค าส าคัญ: คณุธรรม 10, กำรบริหำรจดักำร 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

E0125: ภาวะผูนําใฝบริการของผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 
 

วุฒิเดช    ลือกิจ 1, ดร.สถิรพร  เชาวนชยั 2  
1 นิสิตสาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 อาจารยสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผูนําใฝบริการของผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 2) เปรียบเทียบภาวะผูนําใฝบริการของผูกํากับกองลูกเสือ

สามัญรุนใหญ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 จําแนกตามประสบการณทํางาน กลุม

ตัวอยาง ไดแก ผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 

จํานวน 152 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) โดยใชวิธีการสุม

แบบแบงชั้นตามสังกัดโรงเรียนในแตละอําเภอ เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามภาวะผูนําใฝ

บริการของผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) มี 5 ระดับ สถิติท่ีใชไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวน

เบ่ียงเบน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) ถาพบความแตกตาง ทดสอบความแตกตาง

ระหวางคูดวยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference)  

 ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการศึกษาภาวะผูนําใฝบริการของผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําใฝ

บริการของผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 จําแนก

ตาม ประสบการณการในการทํางาน พบวา ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

คําสําคัญ: ภาวะผูใฝบริการ ผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

E0126: การสรางและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร 
รหัสวิชา 2105-2105 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 

บุญเกิด  สนธิพันธ 1    
1 อาจารย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 

 
บทคัดยอ  

 การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชา

ไมโครคอนโทรลเลอร รหัสวิชา 2015-2105 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี

ตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 2  

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 39 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก 1) เอกสารประกอบการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร รหัสวิชา 2105-2105  2) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยเอกสาร

ประกอบเรียน  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาประสิทธิภาพ 

E1/E2 และการทดสอบคาที (t-test) 

ผลการศึกษาวิจัย พบวา 1) เอกสารประกอบการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร รหัสวิชา 2105-2105 มีคา

ประสิทธิภาพเทากับ 79.76/79.53   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.50)  

 

คําสําคัญ: การสรางและหาประสิทธิภาพ, เอกสารประกอบการเรียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

E0130: ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์น า้ยาปรับผ้านุ่มของผู้บริโภคในเขต
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 
วรุฒน์  วงษ์ศิริ 1  ดร.ขยัวฒุติ  จนัมา 2  ดร.ปัญญวฒัน์  จฑุามาศ 3 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่สง่ผลกระทบต่อกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์น า้ยาปรับผ้านุ่มของผู้บริโภคในเขตธัญบรีุ จังหวดัปทมุธานี 2) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้ผลติภณัฑ์น า้ยาปรับผ้านุ่มของผู้บริโภคใน
เขตธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี กลุม่ตวัอยา่งคือ ประชากรเปา้หมายที่ใช้ในการท าวิจยัในครัง้นีค้ือ กลุม่ประชากรที่อาศยั
อยู่ในเขตธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี มีจ านวน 212,308 คน โดยจากการสุ่มตัวอย่าง แบบตามสะดวก จากจ านวน
ประชากรที่อาศยัในเขตธญับรีุตามสตูรได้ทัง้หมด 384 คน และเคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม ซึ่ง
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ได้แก่ คา่เฉลีย่ ร้อยละ เบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาคา่สหสมัพนัธ์ 
 ผลการวิจัยครัง้นีพ้บว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นหรือระดบัความพึงพอใจทางด้านปัจจัย

สว่นประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ คือ ( X = 4.60) และ

จ าแนกออกเป็น 2 ด้านพบวา่ ระดบัความพงึพอใจทัง้ 2 ด้าน อยู่ในระดบัดีมากที่สดุ ด้านการตดัสนิใจเลอืกซือ้ (X = 

4.61) และด้านการค้นคว้าหาข้อมูล ( X = 4.53) เมื่อพิจารณาค่าประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซือ้โดยรวมอยู่ในระดบัสงู คือ r = .725 และจ าแนกออกเป็น 2 ด้าน
พบวา่ ระดบัค่าประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ ด้านการตดัสนิใจเลอืกซือ้ อยูใ่นระดบัสงูคือ r = .685 และคา่ประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
ด้านการค้นคว้าหาข้อมลู อยูใ่นระดบัปานกลางคือ r = .512 
 
ค าส าคัญ: การเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์, ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด, น า้ยาปรับผ้านุม่ 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

E0131: ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานของนักท่องเที่ยวในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
แพรวพลอย  เลศิสถิตย์วงศ์ 1  ผศ.ดร.ปัทมา  รูปสวุรรณกลุ 2  ผศ.ดร.สานิต  ศิริวิศิษฐ์กลุ 3 
1 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาความคิดเห็นของนกัทอ่งเที่ยวต่อปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสินใจเที่ยว
แหลง่ทอ่งเที่ยวโบราณสถานของนกัท่องเที่ยว ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานของนักท่องเที่ยว ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัทอ่งเที่ยวชาวไทย จ านวน 
400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การหาค่าความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจยัใช้การวิเคราะห์
ข้อมลู โดยการทดสอบที (Independent t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) กรณี
พบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 และ .05 หรือที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ผู้วิจยัใช้วิธีการทดสอบ
รายคู ่โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) 
 ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเที่ยวแหลง่ท่องเที่ยว
โบราณสถานของนกัทอ่งเที่ยว ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยภาพรวมมีระดบัปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสินใจอยู่

ระดบัมาก (X = 4.03, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านผลติภณัฑ์ อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.20, S.D. = 

0.48) รองลงมาคือ ด้านสถานที่ อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.03, S.D. = 0.46) และน้อยที่สดุ คือ ด้านสถานที่ (X = 3.87, 
S.D. = 0.47) ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมตุิฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบคุคลที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานของนกัท่องเที่ยวในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า เพศ อาย ุ  
มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเที่ยวแหลง่ท่องเที่ยวโบราณสถานของนกัท่องเที่ยว ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ไมแ่ตกต่างกนั สว่นสถานภาพสมรสแตกตา่งกนัเฉพาะด้านผลติภณัฑ์ ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัเฉพาะด้านผลติภณัฑ์ 
อาชีพแตกต่างกันเฉพาะด้านสถานที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้าน
สถานท่ีอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การตดัสนิใจ, นกัทอ่งเที่ยวชาวไทย, สว่นประสมทางการตลาด 
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E0134: ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ ของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 
รัตติพร ครุฑป่า* 
* นกัศกึษาศิลปศาสตรมหาบณัฑติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกริก 
 
บทคัดย่อ  

การศึกษาเร่ืองนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดบัวฒันธรรมองค์การ และความผูกพนัต่อองค์การของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (2) ความสมัพันธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การ และความผูกพันต่อ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จ านวน 246 คน โดยสุม่
ตวัอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั 
 ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีวฒันธรรมองค์การ ทัง้
ภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก และความผกูพนัตอ่องค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและรายด้านอยูใ่นระดบัมากทกุด้านเช่นกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าวฒันธรรมองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองค์การของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในทางบวกระดบัสงู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: วฒันธรรมองค์การ, แความผกูพนัตอ่องค์การ, พยาบาลวิชาชีพ 
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E0135: ค่านิยมในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของพยาบาลโรงพยาบาล 
นพรัตนราชธานี: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์และเจนเนอเรช่ันวาย 
 
ศิวพร  พงษ์อดลุยสขุ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาคา่นิยมในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ของพยาบาล
วิชาชีพ เจนเนอเรชัน่เอ็กซ์ และเจนเนอเรชัน่วาย ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยท าการศึกษา องค์ประกอบของ
คา่นิยมในการท างานทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลง การอนรัุกษ์ การพฒันาตนเอง การเข้าใจผู้อื่น 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลอื การค านงึถึงผู้อื่น ความอดทน
อดกลัน้ ความส านึกในหน้าที่ และการให้ความร่วมมือ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ พยาบาลวิชาชีพเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์
และเจนเนอเรชัน่วายในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จ านวน 200 คน โดยใช้สถิติเชิงปริมาณในการวิจยั (Quantitative 
Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) คา่นิยมในการท างานทัง้เจนเนอเรชัน่เอ็กซ์ เจนเนอเรชัน่วายเป็นไปในรูปแบบและทิศทาง
เดียวกนัคือ การค่านิยมด้านการอนรัุกษ์มากที่สดุ รองลงมาคือค่านิยมด้านการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลง ค่านิยม
ด้านการเข้าใจผู้อื่นและคา่นิยมด้านการพฒันาตนเองตามล าดบั 2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีทัง้เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ 
เจนเนอเรชั่นวายเป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกันคือ พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อื่นมากที่สดุ รองลงมาคือ 
พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลอื พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ พฤติกรรมด้านความอดทนอดกลัน้ พฤติกรรม
ด้านส านึกในหน้าที่ตามล าดบั สรุปผลการวิจยัพบวา่ ไม่พบความแตกต่างในคา่นิยมในการท างานและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของพยาบาลโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี: ศกึษาเปรียบเทียบระหวา่งเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่วาย 
 
ค าส าคัญ: คา่นิยมในงาน, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ, เจนเนอเรชัน่, พยาบาลวิชาชีพ, โรงพยาบาล

นพรัตนราชธานี 
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ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ 
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ห้องน าเสนอ: ห้องท่ี 15 (R1607)  
ผู้ทรงคณุวฒุิ:  ผศ.สรุเดช  บญุลอื   
ผู้ประสำนงำน: อ.ทิวไผ ่ มัน่คงดี   

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

09:00-09:20 น. T0003 เสำวภำค โพภิรมย์ 

 

ปัจจยัที่สง่ผลตอ่กำรใช้บริกำรสถำนีบริกำรน ำ้มนัแหง่หนึ่งในเขต

พืน้ที่พระโขนง กรุงเทพมหำนคร 

09:21-09:40 น. T0007 บญัญัต ิพนัธ์ประสิทธ์ิเวช 

 

กำรศกึษำปัจจยัในกำรกลงึงำนด้วยเม็ดมีด TNMG160404 

KT315 ที่มีผลตอ่อำยกุำรใช้งำนของคมตดัและควำมเรียบผิว 

09:41-10:00 น. T0010 ปวีณำ ปรีชญำกลุ  

 

 รูปแบบสมกำรโครงสร้ำงปัจจยัที่มีผลตอ่คณุภำพกำรบริหำร

หลกัสตูรในระดบัอดุมศกึษำ 

10:01-10:20 น. T0012 ชตุิมำ เกตษุำ  กำรพฒันำแอพพลิเคชัน่บนมือถือ เพื่อจดักำรเงินครอบครัว 

10:21-10:40 น. T0013 กษมำ  ถ่ินกำญจน์  กำรพฒันำดินปัน้กำกมะพร้ำว ส ำหรับผลิตภณัฑ์งำนประดิษฐ์ 

10:41-11:00 น. T0014 จฑุำทิพย์  ธรรมมะ  

 

กำรเปรียบเทียบวิธีกำรพยำกรณ์จ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวตำ่งชำติ

ภมิูภำคเอเชียในประเทศไทย 

11:01-11:20 น. T0015 นสุรำ ขนุศรี   แกมมำ - พีชคณิตไตรภำคปรกตบิริบรูณ์ 

11:21-11:40 น. T0018 สภุำ  จฬุคปุต์ กำรพฒันำดินปัน้จำกกำกกำแฟส ำหรับผลติภณัฑ์เคร่ืองประดบั 

13:00-13:20 น. T0020 วรุตม์ พลอยสวยงำม  

 

กำรพฒันำเว็บแอปพลิเคชนั เพ่ือกำรบริหำรจดักำรข้อมลูฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
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T0003: ปจจัยท่ีสงผลตอการใชบริการสถานีบริการนํ้ามันแหงหน่ึงในเขตพ้ืนท่ีพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 
 

เสาวภาค  โพภิรมย 1   นราวดี  สมชาต ิ2   ดร.ชุมพล  สายเชื้อ 3 
1, 2,3  คณะวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูม ิ

 
บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการสถานนีนํ้ามันแหงหน่ึงในเขตพ้ืนท่ีพระ

โขนง กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรท่ีมาใชบริการสถานีนํ้ามันในเขตพ้ืนท่ีพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช ไดแก 1) วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive 

Statistics ) เชน การหาคารอยละ(Percentage)การหาคาเฉล่ีย (Mean) ใชแปลความหมายของขอมูล และการหา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชรวมกันกับคาเฉล่ียเพ่ือแสดงลักษณะการกระจายของขอมูล 2) 

สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก วิเคราะหการพยากรณแบบมาตรฐาน Multiple Regression analysis และ 

วิเคราะหการถดถอยของตัวแปรอิสระตั้งแต 2 ตัวแปรขึ้นไปท่ีมีอิทธิพลตอตัวแปรตามโดยใชสถิติการวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) โดยใชวิธี Stepwise 

ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ

สถานีนํ้ามัน ไดคาปจจัยท่ีมีอิทธิพล R2 เทากับ .550 กลาวไดวา ความเปนไปไดของการตั้งสมมติฐานวาสวนประสม

ทางการตลาดท้ัง 7 ดาน มีความสัมพันธการเลือกใชบริการรถสถานีนํ้ามันแหงหน่ึงในเขตพ้ืนท่ี พระโขนง 

กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 55 สวนท่ีเหลือ รอยละ 45 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ซึ่งความสามารถในการทํานาย

มีคาคอนขางมาก โดยพบปจจัยท่ีมีอิทธิพลคือ Physical (Beta = .393) Process (Beta = .395) ตามลําดับ ปจจัยท่ี

มีผลตอการเลือกใชบริการสถานีนํ้ามัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.000 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R 

เทากับ .741) คาประสิทธิภาพของการทํานาย (R2 = .550) คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adj R2 

เทากับ .547) (F เทากับ 20.088) คาความคาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํางาน (S.E เทากับ .42713) โดยมีตัวแปรท่ี

สําคัญ คือ ดานลักษณะทางการกายภาพ (.382) ดานกระบวนการใหบริการ (.375) 

 

คําสําคัญ: ปจจัยท่ีสงผลตอการใชบริการ 
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T0007: การศึกษาปัจจัยในการกลึงงานด้วยเม็ดมีด TNMG160404 KT315  
ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของคมตัดและความเรียบผิว 
 
บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช1, ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ2  และ สรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล3 
1,2,3ภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการและการจดัการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาพารามิเตอร์ในกระบวนตัดเฉือนงานกลึงด้วยเม็ดมีด TNMG160404 KT315 โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดที่ท าให้อายุการใช้งานเม็ดมีดกลึงใช้งานได้เต็มประสิทธภาพ 
ขั้นตอนการศึกษาจะใช้วัสดุในการทดลองคือ เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium carbon Steel) S45C และใช้
เม็ดมีดกลึง คือ เม็ดมีด (Insert) TNMG160404 KT315 มีการก าหนดปัจจัย 3 ตัวคือ ความเร็วตัด ระยะป้อนลึก และ
อัตราป้อน ตัวแปรตามคือ ค่าความเรียบผิวและอายุการใช้งานเม็ดมีด มีการก าหนดระดับของพารามิเตอร์ 2 ระดับ
ดังนี้  ความเร็วรอบ ที่ 1500 และ 1800 รอบต่อนาที  ระยะป้อนลึก ที่ 1.5 และ 2.0 มิลลิเมตร  อัตราป้อน ที่ 0.2 และ 
0.25 มิลลิเมตรต่อรอบ การตัดเฉือนโดยใช้สารหล่อเย็นระบายความร้อน ท าการทดลองซ้ าที่ปัจจัยต่างๆ เป็นจ านวน 
3 ครั้ง (Replication) แล้วท าการเก็บข้อมูลในตารางบันทึกผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ ค่าความ
เรียบผิวก าหนดไม่เกิน 4.3 ไมโครเมตร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลคือ ความเร็วรอบ ระยะป้อนลึก และ อัตรา
ป้อน มีผลต่ออายุการใช้งานของเม็ดมีดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับของปัจจัยที่เหมาะสมที่สุด
คือ ความเร็วรอบ ที่ 1500 รอบต่อนาที ระยะป้อนลึก ที่ 1.5 มิลลิเมตร และ อัตราป้อน ที่ 0.2 มิลลิเมตรต่อรอบ ซึ่งท า
ให้อายุการใช้งานมีดกลึงสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีคุณภาพผิวงานท่ีดีอายุการใช้งานนานขึ้น ช่วยลด
ต้นทุนกระบวนการผลิต 20 เปอร์เซนต์  
 
ค าส าคัญ: ความเร็วรอบ, อัตราป้อน, ระยะป้อนลึก, อายุการใช้งาน 
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T0010: รูปแบบสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริหารหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา 
 
ปวีณา ปรีชญากุล1 ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์ 2 อนันตกุล อินทรผดุง 3 และดุษณี ศุภวรรธนะกุล4 
1 นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
2, 3, 4 อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารหลักสูตร ใน
ระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา พ.ศ.2557 ใช้ผลรายงานการประเมิน
ตนเองของแต่ละหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 ถึง ปีการศึกษา พ.ศ.2561 
จ านวน 356 ชุด และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดล 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารคุณภาพหลักสูตร มี ปัจจัยที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 
1) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  2) สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3) การประเมินผู้เรียน 4) 
การรับนักศึกษา ปัจจัยที่ 2 การพัฒนาผู้เรียนผู้สอน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 1) การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2) ผลที่เกิด
กับนักศึกษา ปัจจัยที่ 3 บัณฑิต ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 1) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 2) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และปัจจัยที่ 4 ส่ิงสนับสนุน ประกอบด้วยตัว
บ่งชี้ 1) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 2) การบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยมีค่าน้ าหนักปัจจัย 0.998, 0.981, 0.668, และ 1.00 
ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์สมการโครงสร้างปัจจัยคุณภาพการบริหารหลักสูตร สมการโครงสร้างคุณภาพการบริหารหลักสูตร 
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T0012: การพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนมือถือ เพื่อจัดการเงนิครัวเรือน 
 
ชตุิมา  เกตษุา 1  กฤตานนท์  บตุรฉกรรจ์ 2  นาตยา  เขาคอน 3 
1. 2, 3 สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การพฒันาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อจดัการเงินครอบครัวนัน้ มีวตัถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างแอพพลิเคชั่น
ช่วยให้คนทัว่ไปสามารถบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลไปสู่การตรวจสอบพฤติกรรมการใช้จ่ายได้ด้วย นอกจากนีย้งัสามารถประเมินความเหมาะสมของ
รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ต่อรายได้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งการท างาน
ออกเป็นส่วนๆ ดังนี ้1) บันทึกรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวันได้ และสรุปยอดรายรับ-รายจ่ายได้ 2) แอพพลิเคชั่น
สามารถแนบไฟล์เสียงและไฟล์รูปภาพได้ โดยผู้จดัท าได้ท าการวิเคราะห์ระบบงาน ก าหนดความต้องการของระบบ 
ออกแบบระบบงาน จากการศกึษานัน้ มีผู้ทดลองใช้ 20 คน ซึ่งพบว่า การประเมินความพึงพอใจที่มีตอ่แอพพลิเคชัน่
โดยบคุคลทัว่ไปจ านวน 10 คน และการประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาจ านวน 10 คน ด้วยแบบประเมินท่ีสร้าง
ขึน้การวิเคราะห์ข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 จึงพบว่าแอพพลิเคชัน่ที่พฒันาขึน้และทดสอบโดยผู้ทดลองใช้งานมี
ความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
 
ค าส าคัญ: แอพพลเิคชัน่ รายรับ-รายจ่าย 
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T0013: การพัฒนาดนิป้ันกากมะพร้าว ส าหรับผลิตภัณฑ์งานประดษิฐ์ 
 
กษมา  ถ่ินกาญจน์ 1  ดร.ประดิษฐา  ภาษาประเทศ 2  ผศ.ดร.สทุศันีย์  บญุโญภาส 3 
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
2, 3 อาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
 
บทคัดย่อ 
 ดินปัน้เป็นหตักรรมประเภทหนึง่ที่มีการผลติกนัมาแตใ่นอดีตจนถึงปัจจบุนั การปัน้จึงเป็นศาสตร์ที่มีมานาน
หลายยคุหลายสมยั ตอ่มามนษุย์มีการพฒันาจากการใช้วสัดทุี่ได้จากธรรมชาติมาดดัแปลงสร้างสรรค์หาวสัด ุที่สามารถ
น ามาใช้ทดแทนในการปัน้จากดินให้มีความสามารถเก็บไว้ได้นาน หรือมีความเหมาะสมต่อการน ามาใช้งานต่างๆ 
ผู้วิจยัจึงได้ศกึษาข้อมลูของกากมะพร้าว พบวา่ลกัษณะทางกายภาพของกากมะพร้าวมีลกัษณะเป็นสขีาว เมื่อแห้งจะ
มีลกัษณะร่วน ซึ่งเป็นคณุสมบตัิที่ดีในการท างานศิลปะประเภทงานปัน้ได้ ผู้วิจยัจึงมีแนวคิดที่จะพฒันาดินปัน้กาก
มะพร้าวส าหรับผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหากากมะพร้าวที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ลดการทิง้การเน่าเสีย 
เป็นการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม สร้างมลูคา่เพิ่ม โดยการน าวตัถดุิบที่มีอยูม่าใช้ให้เกิดประโยชน์ การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ 
เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ดินปัน้กากมะพร้าว โดยศึกษาสตูรที่เหมาะสมในการผลิตดินปัน้กากมะพร้าว คือปริมาณของ
กากมะพร้าวที่ใช้ทดแทนแป้งข้าวเหนียว แปรเป็น 5 ระดบั คือร้อยละ 0, 11.5, 23, 34.5 และ 46 ท าการวางแผนการ
ทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ (CRD) จะได้ทัง้หมด 5 สิ่งทดลอง แล้วท าการคดัเลือกด้วยการสงัเกตและสมัผสั ให้เหลือ 3 สตูร 
จากนัน้น ามาทดสอบสมบตัิทางเคมีและกายภาพ ผลการวิจยั พบวา่ ดินปัน้กากมะพร้าวสตูรที่เหมาะสมที่สดุคือ ดินปัน้
กากมะพร้าวสตูรท่ี 2 มีแปง้ข้าวเหนียวเป็นสว่นผสมร้อยละ 34.5 กากมะพร้าวร้อยละ 11.5 กาวลาเท็กซ์ร้อยละ 53.0 
และสารกันบูดร้อยละ 0.7 มีค่าความชืน้ร้อยละ 40.23  มีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 7.10 มิลลิเมตร มีค่าความสว่าง 
(L*) เทา่กบั 64.12 ในสว่นของคา่ (a*) และ (b*) มีคา่ไปในทิศทางสเีขียวและสนี า้เงิน  
 
ค าส าคัญ: กากมะพร้าว, ดินปัน้งานประดิษฐ์ 
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T0014: การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติภูมิภาคเอเชียในประเทศไทย 
 

จุฑาทิพย  ธรรมมะ 1  พรพิมล รุงยิ้ม 2  อุษา อุนจังหาร 3 และ วรพรรณ เจริญขํา 4 

1, 2,  3 นักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
4 อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความแมนยําของวิธีการพยากรณจํานวนนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติในภูมิภาคเอเชียท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย 2 วิธี คือ วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียล

ของวินเตอรแบบบวก  และวิธีของบอกซ-เจนกินส การเปรียบเทียบพิจารณาจากคาความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย 

(MSE) และเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเฉล่ีย (MAPE)  ซึ่งการพยากรณโดยวิธีการปรับใหเรียบแบบ เอกซ

โปเนนเชียลของวินเตอรแบบบวกใหคา MSE เทากับ 0.02223344 และ MAPE เทากับ 5.0019818 ซึ่งต่ํากวาวิธีของ

บอกซ-เจนกินส ผลการวิจัยพบวา วิธีการปรับใหเรียบแบบเอกซโปเนนเชียลของวินเตอรแบบบวกเปนวิธีท่ีเหมาะสมกับ

อนุกรมเวลาจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติในภูมิภาคเอเชียท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย  

 

คําสําคัญ: การพยากรณ, จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติในภูมิภาคเอเชีย, วิธีการปรับใหเรียบแบบ เอกซโปเนนเชียล

ของวินเตอรแบบบวก, วิธีของบอกซ-เจนกินส 
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T0015: แกมมา  พีชคณิตไตรภาคปรกติบริบูรณ 
 

นุสรา  ขุนศรี 1   ณัฐนันท  ชาวปา 2   พรนัชชา  นามเสนา 3   และ ศศิโสพิต  บัวดา 4 

1, 2, 3,4 สาขาวชิาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 
บทคัดยอ  

ในงานวิจัยน้ี ไดศึกษาระบบพีชคณิตใหม ซึ่งเรียกวา  พีชคณิตไตรภาค คือ ระบบท่ีประกอบดวย เซตท่ี

ไมเปนเซตวาง และการดําเนินสองการดําเนินการไตรภาคท่ีตางกันเรียกวา การดําเนินการไตรภาคการบวก และการ

ดําเนินการไตรภาคการคูณ นอกจากน้ีไดกลาวถึงการบวกและการคูณปรกติ ยิ่งไปกวาน้ันยังไดขยายหลักการของ 
พีชคณิตไตรภาคปรกติบริบูรณ โดยท่ีถา  เปน พีชคณิตไตรภาคอาบีเลียนปรกติบริบูรณและ 

พีชคณิตไตรภาคสลับท่ีปรกติบริบูรณแลวทําการหาสมบัติอ่ืนๆ ของ  

 

คําสําคัญ: ปรกติ ปรกติบริบูรณ พีชคณิตไตรภาค พีชคณิตไตรภาค 
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T0018: การพัฒนาดนิป้ันจากกากกาแฟส าหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับ 
 
สภุา  จฬุคปุต์ 1  ไศลเพชร  ศรีสวุรรณ 2   
1, 2 อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมบตัิของดินปัน้กากกาแฟ 2) ศึกษาและพฒันาสูตรดินปัน้กาก
กาแฟส าหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบั วิธีการวิจยั คือ พฒันาสตูรดินปัน้กากกาแฟ 9 สตูร  ศกึษาและทดสอบสมบตัิ
ของดินปัน้กากกาแฟ ทางกายภาพ ความชืน้และสมบตัิทางด้านฟิสกิส์ คดัเลือก 3 สตูรท่ีมีความเหมาะสมในการท า
เคร่ืองประดบั แล้วน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านงานปัน้ดินทดลองใช้ แล้วเลอืกสตูรที่ดีที่สดุ 1 สตูร เพื่อน าไปออกแบบและ
ประดิษฐ์เคร่ืองประดบัจากดินปัน้กากกาแฟตอ่ไป วิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่าสถิติ คา่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา่ 
 ดินปัน้กากกาแฟมีความเหนียวนุม่ ปัน้ขึน้รูปได้ดี ไมต่ิดมือ แข็งแรงไมแ่ตกหกัง่าย ดินปัน้กากกาแฟเมื่อแข็ง
สีจะเข้มขึน้ กากกาแฟแห้ง มีค่าสี L* เท่ากบั 14.09 a* เท่ากบั 11.12 และ b* เท่ากบั 5.32 น า้หนกัเมื่อแข็งจะลดลง
ร้อยละ 25.10 ค่าความชืน้เฉลี่ยร้อยละ 33.85 ค่าความต้านทานแรงดดัสงูสดุ 5.40 เมกะพาสคลั และค่าความต้านทาน
แรงกด 5.15 เมกะพาสคลั การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผู้ เช่ียวชาญต่อดินปัน้กากกาแฟโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก (X = 4.02) 
 
ค าส าคัญ: การพฒันา เคร่ืองประดบั ดินปัน้ กากกาแฟ 
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T0020: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
วรุตม์ พลอยสวยงาม 1,ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ 3  และ มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ 3 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน และ 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน 
โดยเว็บแอปพลิเคชันน้ีพัฒนาขึ้น โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) และระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)  
 ผลการวิจัย พบว่า ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สามารถแสดงผลตอบสนองต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 ผลการหาประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ท่าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.06, S.D. = 0.07) 

ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู โดยผู้ใช้งานระบบ จ านวน 486 คน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (Mean = 4.16, S.D. = 0.64)  
 
ค าส าคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบฐานข้อมูลออนไลน ์
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ภาคโปสเตอร์ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: พืน้ท่ีบริเวณหน้าห้องประชุมสัตตบงกช อาคารเรียนรวม 1 ชัน้ 3 
คณะผู้ทรงคณุวฒุิ:   รศ.ดร.เสำวนีย์  สกิขำบณัฑิต, ผศ.ดร.ทรงยศ  แก้วมงคล, ผศ.ดร.สำนิต  ศิริวิศษิฐ์กลุ  
คณะผู้ประสำนงำน: อ.แพรว วจิิตโรทยั, อ.พิศำล แก้วอยู,่ อ.ศภิุสรำ เทียนสวำ่งชยั   

ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

1 E0020 วรำล ีถนอมชำติ 

 

กำรประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพฒันำสมรรถนะทำงวิชำชีพ

ของครูปฐมวยัในจงัหวดัจนัทบรีุ 

2 E0053 สรีุย์พร สภุำรส 

 

ควำมพงึพอใจในกำรใหบัริกำรลกูค้ำของธนำคำรออมสินสำขำอำคำร

เพิร์ล แบงก์ค็อก 

3 E0073 กิตติมำ บญุยศ กำรพฒันำของเลน่เพ่ือสง่เสริมกำรเรียนรู้เร่ืองเวลำส ำหรับเด็กปฐมวยั 

4 E0089 สรวฒิุ จิ๋วกร่ำง กำรพฒันำชดุฝึกทกัษะพืน้ฐำนกีฬำเซปักตะกร้อแบบผสมผสำน ผ่ำน

เอ็มเลิร์นนิงโดยใช้รูปแบบกำรเรียนทกัษะปฏิบตัิ RDPPA MODEL ชัน้

มธัยมศกึษำปีที่ 2 

5 E0097 ยพุำวด ีชยัวิชิต 

 

กำรเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรมีวินยัของเด็กปฐมวยัระหวำ่งกำรจดั

ประสบกำรณ์กำรสอนโดยใช้นิทำนกระเป๋ำเป้ชวนเพลินกบักำรจดั

ประสบกำรณ์กำรสอนแบบปกต ิ

6 E0099 พิมวรีช์  มงัคละพงศธร กำรเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน วิชำอำหำรไทย เร่ืองกำร

ประกอบอำหำรไทยของนกัศกึษำปริญญำตรีปีที่ 3 ระหวำ่งกำรสอนโดย

ใช้วีดิทศัน์ชดุส ำรับไทย กบักำรสอนแบบปกต ิ

7 E0100 สกุญัญำ  จนัทร์เปรม 

 

กำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรอำ่นของเด็กปฐมวยัโดยใช้กำร

จดัประสบกำรณ์ โดยใช้นิทำนเรียงล ำดบัเหตกุำรณ์ ชดุ เรนน่ีกบัเมือง

เนรมิตกบักำรจดัประสบกำรณ์แบบปกติ 

8 E0104 ภษิูดำ อินทร์เคน 

 

กำรเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย เร่ืองมำตรำ

ตวัสะกดของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษำปีที่ 3 ระหวำ่งกำรสอนโดยใช้

หนงัสือสง่เสริมกำรอำ่นชดุ มำตรำไทย เพลินใจกบักำรสอนแบบปกติ 

9 E0105 กรกนก  ทนงค์ 

 

กำรเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของวิชำห้องสมดุ เร่ืองงำน

บริกำรห้องสมดุของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 1 ระหวำ่งกำรสอนโดย

ใช้วิดิทศัน์ชดุห้องสมดุสีเขียวกบักำรสอนแบบปกต ิ

10 E0109 สภุำพร  อนัแสน 

 

กำรเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยั

ระหวำ่งกำรจดัประสบกำรณ์โดยใช้นิทำนตุ๊กตำหมอนผ้ำหม่ ชดุ แก๊ง

ป่วนชวนรักษ์โลกกบักำรจดัประสบกำรณ์แบบปกติ 

11 E0111 สนิุสำ  ศิริมะณี กำรเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย  เร่ือง  ประโยค

เพ่ือกำรสื่อสำร ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษำปีที่  3  โรงเรียนวดัทรัพย์

สโมสร ที่เรียนโดยใช้หนงัสือเสริมประสบกำรณ์กบักำรเรียนแบบปกติ 
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ห้องน าเสนอ: พืน้ท่ีบริเวณหน้าห้องประชุมสัตตบงกช อาคารเรียนรวม 1 ชัน้ 3 (ต่อ) 

ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

12 E0112 สภุำพร  โคกแปะ 

 

กำรเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย เร่ือง ชนิด

ของค ำ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 1 โรงเรียนรำชมนตรี (ปลืม้-

เช่ือมนกุลู) ที่สอนโดยใช้หนงัสืออำ่นเพ่ิมเติมกบักำรสอนแบบปกติ 

13 E0114 พรรณิภำ  สงัข์สีแก้ว 

 

กำรพฒันำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์   

(E-book)  เร่ืองเงินและบนัทกึรำยรับรำยจำ่ย ส ำหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษำปีที่ 3 

14 E0119 ไพลิน  พนัสืบวงค์ 

 

กำรพฒันำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-book)  เร่ืองกำรบวก กำรลบ กำรคณูทศนิยม ส ำหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษำปีที่ 6 

15 E0120 รัตนวชัร์  ค ำริน 

 

กำรพฒันำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์        

(E-book) เร่ืองหลกัธรรมน ำชีวิตส ำหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษำ 

ปีที่ 6 

16 E0121 รุจิรำ ดวงแก้ว  กำรพฒันำรูปแบบกำรเรียนรู้ตำมแนว CPU&LAS โดยใช้ชดุกิจกรรม

กำรเรียนรู้ เร่ือง ใสใ่จสกันิดชีวิตปลอดภยั เพ่ือพฒันำทกัษะชีวิต ชัน้

ประถมศกึษำปีที่ 2 

17 E0122 ภษูณิศำ ศรีสวุิทยำภรณ์  

 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของเอกสำรกำรสมคัรบตัรกดเงินสดที่ไม่

ถกูต้องตำมหลกัเกณฑ์ธนำคำรออมสิน 

18 E0123 ไพศำล  ศรีชยัทุง่  

 

กำรพฒันำทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขัน้บรูณำกำรในกำร

เรียนวิชำวิทยำศำสตร์ เร่ืองสมบตัิของสำรบริสทุธ์ิ กำรจ ำแนกและ

องค์ประกอบของสำรบริสทุธ์ิของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปีที่ 1  

ที่เรียนโดยกำรจดักำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขัน้ 

19 E0124 รุจิรำ สินไชย 

 

กำรศกึษำควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงวิทยำศำสตร์

ของนกัเรียนที่ได้รับกำรจดักำรเรียนรู้โดยใช้MCIS  ในหน่วยกำร

จดักำรเรียนรู้เร่ืองโมเมนตมัและกำรชน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำ

ปีที่ 4 

20 E0127 กนกภรณ์  แซคู่ ่

 

กำรศกึษำควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ของนกัเรียนเอก

วทิยำศำสตร์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที ่4 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร (ฝ่ำยมธัยม) รำยวิชำวิทยำศำสตร์

พืน้ฐำนที่ได้รับกำรจดักำรเรียนรู้แบบ ISLE 

21 E0128 เสำวณีย์  อ ำไพร 

 

กำรเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย เร่ืองสระใน

ภำษำไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษำปีที1่ระหวำ่งกำรสอนโดยใช้

หนงัสือสง่เสริมกำรอำ่นบนคิวอำร์โค้ดชดุ สระหรรษำ กบักำรสอน

แบบปกต ิ
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22 E0129 นชุนำรถ  เหลืองอร่ำม 

 

กำรเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ 

เร่ืองเงินและกำรบนัทกึรำยรับรำยจำ่ย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษำ

ปีที่ 3 โรงเรียนอนรุำชประสิทธ์ิ ที่สอนโดยใช้หนงัสืออำ่นเพ่ิมเติมกบั

กำรสอนแบบปกต ิ

23 E0133 ปัสรินญำ  ผ่องแผ้ว ตวับง่ชีก้ำรท ำงำนเป็นทีมที่มีสมรรถนะสงูของโรงเรียนสงักดัเทศบำล 

24 I0002 นลทัพร  ศรีด ำ 

 

แนวทำงกำรลดปริมำณหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรำยได้ (NPLs) บตัรสินเช่ือ

บคุคลของธนำคำร ออมสิน 

25 I0008 ดร.รัฐ  ชมภพูำน  

 

กำรศกึษำควำมพงึพอใจของชำ่งจดัดอกไม้ตอ่กำรจดัดอกไม้ด้วยกำร

ใช้ต้นไม้กระถำง 

26 S0001 โสภิดำ วิศำลศกัดิ์กลุ 

 

กำรศกึษำกำรยอมรับของผู้บริโภคตอ่ผลิตภณัฑ์งำนถกัทอจำกเส้นใย

กล้วยเพ่ือก ำหนดแผนในเชิงพำณิชย์ 

27 S0008 พิชญนนัท์ นภำพรจินดำ

พชัร์ 

พฤติกรรมของนกัทอ่งเที่ยวชำวไทยที่มีควำมตัง้ใจที่จะเดินทำงมำ

ทอ่งเที่ยว ในอ ำเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

28 S0013 เอกลกัษณ์ นวลรัตน์ ปัจจยักำรมีสว่นร่วมของชมุชนที่มีผลตอ่กำรพฒันำคณุภำพชีวิตของ

ผู้สงูอำยขุองเทศบำลต ำบลบ้ำนใหม ่อ ำเภอเมืองปทมุธำนี จงัหวดั

ปทมุธำนี 

29 S0014 ปริฉัตร ณิชำพทัธ์ คณุภำพกำรให้บริกำรแหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมพืน้บ้ำนของ

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบ้ำนมว่ง อ ำเภอบ้ำนโป่ง จงัหวดัรำชบรีุ 

30 S0015 วิภำว ีธรรมศิริพงษ์ ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งกำรประชำสมัพนัธ์ที่มีตอ่ภำพลกัษณ์องค์กร

ของเทศบำลต ำบลอ้อมใหญ่ อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 

31 S0017 อรอมุำ ปฐมวฒันกิจ กลยทุธ์สว่นประสมทำงกำรตลำดกบักำรตดัสินใจเลือกซือ้ประกนั

ชีวิต บริษัท ไทยประกนัชวีิต จ ำกดั (มหำชน) กรณีศกึษำสำขำดำ่น

ช้ำง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

32 S0018 บญุณฐักำญจน์ จนัทร์

เจริญ 

กระบวนกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธิผลกำรท ำงำน

ขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอนพทุรำ อ ำเภอดอนตมู จงัหวดั

นครปฐม 

33 S0019 วิชิต หอมเนียม กำรเมืองภำคพลเมืองที่สง่ผลตอ่กำรพฒันำท้องถ่ินของเทศบำล

ต ำบลเลำขวญั อ ำเภอเลำขวญั จงัหวดักำญจนบรีุ 
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34 S0020 เขมะสิริ แสงรอด กำรให้บริกำรด้ำนงำนทะเบียนรำษฎร์ที่มีตอ่ภำพลกัษณ์องค์กรของ

เทศบำลต ำบลเบิกไพร อ ำเภอบ้ำนโป่ง จงัหวดัรำชบรีุ 

35 S0021 ภทัรชำ แหวนออ่น คณุภำพกำรให้บริกำรสำธำรณะทีส่ง่ผลตอ่ควำมพงึพอใจของ

ประชำชนในพืน้ที่รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอนพทุรำ 

อ ำเภอดอนตมู จงัหวดันครปฐม 

36 S0022 ชรีรัตน์  นวลมะ ปัจจยัธรรมำภิบำลที่มีตอ่กำรปฏบิตัิหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลอ้อม

ใหญ่ อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 

37 S0023 วศิน วิบลุศิลป์ ปัจจยัสมรรถนะที่สง่ผลตอ่กำรด ำเนินงำนของผู้ ใหญ่บ้ำน อ ำเภอบำง

แพ จงัหวดัรำชบรีุ 

38 S0024 บรรจบ  ดีประสิทธ์ิ ปัจจยักำรน ำนโยบำยไปปฏิบตัิของศนูย์อ ำนวยกำรป้องกนัและ

ปรำบปรำมยำเสพติด ต ำรวจภธูรภำค 7 

39 S0026 ผศ.ดร.พิสิฐ โอง่เจริญ กำรเพิ่มประสิทธิผลในกำรพฒันำศกัยภำพอำสำสมคัรพฒันำสงัคม

และควำมมัน่คงของมนษุย์ (อพม.) เพ่ือกำรพฒันำชมุชน 

40 S0028 กฤตพงศ์  อดิษะ พฤติกรรมกำรตดัสินใจของนกัทอ่งเที่ยวชำวไทย ที่มำทอ่งเที่ยววดัพ

นญัเชิงวรวิหำร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

41 S0044 เบญญำภำ ศภุสำธิตกลุ แนวทำงกำรลดอตัรำกำรลำออกของพนกังำนบริษัทผู้ ให้บริกำร

ทำงกำรเงินแหง่หนึ่งในจงัหวดัเชียงใหม ่

42 S0045 กำนต์ชนิต เตชะจ ำเริญ 

 

แนวทำงกำรเพ่ิมกำรใช้บริกำรธนำคำรออมสินผ่ำนชอ่งทำงเคำท์เตอร์

เซอร์วิสในเขตกรุงเทพมหำนคร 

43 S0046 บณัฑิต  ธรรมจำรี 

 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำสลำกออมสินดิจิทลั 3 ปี ของธนำคำรออม

สิน 

44 S0047 กญุช์กณัฐิกำ ชนะชยั 

 

กำรศกึษำปัญหำผู้ ใช้บริกำร Mobile Banking ไมเ่ลือกใช้บริกำร 

MyMo (Application Mobile Banking ธนำคำรออมสิน) 

45 S0048 นรำกร พิสิษพฒิุธำดำ 

 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรท ำธุรกรรมที่ลดลงด้ำน Corporate 

Internet Banking  

ของธนำคำรออมสิน 

46 S0058 จิรำภรณ์ ศิริสรัุกษ์  

 

แนวทำงกำรแก้ปัญหำในกำรตดิตำมหนีข้องสินเช่ือธนำคำร

ประชำชนธนำคำรออมสินสำขำมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์เขต

บำงเขน ภำค 1 

47 S0059 ปภชัญำ  ลอยอำกำศ 

ดร.รวิดำ  วิริยกิจจำ 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรยกเลิกใบสมคัรบตัรเครดิต 

ธนำคำรออมสิน 

293



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”   
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563  27 มีนาคม 2563
  

 

ห้องน าเสนอ: พืน้ท่ีบริเวณหน้าห้องประชุมสัตตบงกช อาคารเรียนรวม 1 ชัน้ 3 (ต่อ) 

ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

48 S0060 ศิรธันย์ พชัรธัญสิทธ์ิ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำยอดกำรใช้จำ่ยผ่ำนระบบอีเพย์เม้นท์ 

ไมต่รงตำมเป้ำหมำย ในเขตห้วยขวำงบริษัท เพย์เมนท์  

อินเทลลิเจนท์ จ ำกดั 

49 S0061 อญัชลี  ลกึแลบ 

 

แนวทำงกำรเพ่ิมจ ำนวนผู้สมคัรบตัรเครดิตของลกูค้ำเงินฝำก  

กลุม่ Pre selection ของธนำคำรออมสิน เขตบำงคอแหลม  

50 S0064 วรัท ปัญญำจนัทร์ 

 

แนวทำงกำรแก้ปัญหำกระบวนกำรวิเครำะห์สินเช่ือบตัรเครดิตให้มี

ประสิทธิภำพ กรณีศกึษำ ธนำคำรออมสิน 

51 S0065 ทะนง ประคีตะวำทิน 

 

กำรจดักำรระบบกำรบริหำรสินค้ำคงคลงั กรณีศกึษำ ร้ำนทะนงเทรด

ดิง้ 

52 S0066 ศรีสินธุ์ สำคร 

 

แนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของหน่วยงำนวิเครำะห์

สินเช่ือบตัรเครดิตและบตัรสินเช่ือบคุคล: กรณีศกึษำธนำคำรออมสิน 

53 S0067 ศิวำรมย์ รุ่งตระกลูชยั 

 

แนวทำงกำรจดักำรคนไข้จดัฟันไมเ่ข้ำรับกำรรักษำตอ่เน่ืองในคลินิก

ทนัตกรรม 

54 S0068 ฉัตรชล ีบำรม ี 

 

สำเหตแุละแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำหนี ้NPLs ของสินเช่ือ

สวสัดิกำรของพนกังำน 

55 S0069 ภทรวรรณ ชยัธงผศ.ดร.  แนวทำงกำรตลำดเพื่อแก้ไขปัญหำกำรลดลงของสมำชิกสมำคม

ฌำปนกิจสงเครำะห์ลกูค้ำธ.ก.ส อ ำเภอแมท่ำ 

56 S0070 ทศันีย์ แซฮ่ัน่ 

 

กำรแก้ไขปัญหำสินค้ำเสียก่อนเวลำทีก่ ำหนด:  

กรณีศกึษำ บริษัท xx จ ำกดั 

57 S0075 พรรณิภำ สขุสวสัดิ ์ กำรวิเครำะห์และกำรหำแนวทำงด้ำนกำรตลำดปรับปรุง 

ควำมพงึพอใจของลกูค้ำที่มำรับบริกำรจำกศนูย์บริกำร 

ของบริษัทโทรคมนำคม :กรณีศกึษำร้ำนค้ำ 

58 S0076  อิงณภสัร์  วรังอำจ 

 

กำรศกึษำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำสินค้ำโน้ตบุ๊กยี่ห้อ Asus คงค้ำงใน

คลงัสินค้ำบริษัท ก 

59 S0077 กญัจน์ณิชำ  แจม่กลำง 

 

กำรแก้ไขปัญหำกำรจดัซือ้วสัดเุกินควำมต้องกำร กรณีศกึษำ

โครงกำรบ้ำนพกัอำศยั 

60 S0079 นิรชำ ชินพนัธ์ 

 

แนวทำงในกำรบริหำรจดักำรกำรจำ่ยเบีย้ยงัชีพขององค์กำรบริหำร

สว่นต ำบลแมป่ะ อ ำเภอแมส่อด จงัหวดัตำก ให้เกิดประสิทธิภำพ

อยำ่งยัง่ยืน 

61 S0080 กฤชมน ธนำธีระกมล 

 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอตัรำสว่นก ำไรสทุธิตอ่ยอดขำยต ำ่กวำ่

คำ่เฉลี่ยอตุสำหกรรม 
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ห้องน าเสนอ: พืน้ท่ีบริเวณหน้าห้องประชุมสัตตบงกช อาคารเรียนรวม 1 ชัน้ 3 (ต่อ) 

ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

62 S0081 สภุำภรณ์ เชิดชปัูญญำชน แนวทำงกำรเพ่ิมยอดขำยชำเขียวพร้อมดื่มโออิชิ 

63 S0082 ปวีณำ จงจิต  

 

แนวทำงกำรสร้ำงกำรตลำดภำยในของฝ่ำยบคุคลในองค์กร 

กรณีศกึษำธนำคำรออมสิน 

64 S0083 อรรคพล วิเศษวิวฒันำกลุ 

 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรเลิกใช้บริกำรเงินฝำกของกลุม่ลกูค้ำฐำน

รำกและสนบัสนนุนโยบำยภำครัฐ ของธนำคำรออมสิน 

65 S0084 นสุรำ  สำรสิทธ์ิ 

 

แนวทำงกำรเพ่ิมรำยได้จำกบตัรสินเช่ือเกษตรกรของธนำคำรเพ่ือ

กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำนำแก 

66 S0085 ชนม์พิสิฐ สรรค์วิทยำกลุ 

 

กำรศกึษำผลประกอบกำร กรณีศกึษำ บริษัท XXX จ ำกดั สำขำ 

6496 เพ่ือหำแนวทำงในกำรพฒันำยอดขำย โดยใช้เคร่ืองมือ

วิเครำะห์ปัจจยัภำยใน ภำยนอกและกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

67 S0086 วรรณวิมล สำรพดัโชค 

 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำก ำไรขัน้ต้นลดลงของสว่นธุรกิจEMSบริษัท 

ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

68 S0092 พงศกร สริุนทร์ 

 

กระบวนกำรมีสว่นร่วมในกำรแก้ไขปัญหำตะกอนไหลลงอำ่งเก็บน ำ้ 

บ้ำนทุง่ผึง้ ต ำบลทุง่ผึง้ อ ำเภอแจ้หม่ จงัหวดัล ำปำง 

69 S0106 สวุตัร  สร้อยนำค ควำมสมัพนัธ์ของปัจจยัเครือข่ำยกบักองทนุแมข่องแผ่นดินในจงัหวดั

รำชบรีุ 

70 S0109 พทุธิกำญจน์ ศรีสะอำด แนวทำงปรับปรุงกำรเพ่ิมยอดใช้บตัร ATM ธนำคำรออมสิน สำขำบิ๊ก

ซี วงศ์สวำ่ง โดยใช้สว่นประสมทำงกำรตลำดบริกำร 

71 S0120 เมตตำ  ดีเจริญ 

 

ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงตวัตนของสตัว์เลีย้งในโลกออนไลน์ 

กรณีศกึษำแฟนเพจ Kingdom of Tigers Page : ทนูหวัของบำ่ว 

72 S0127 วิชญำ ลิม้ศิริ แนวทำงกำรเพ่ิมยอดผู้ ใช้บริกำรสลำกออมสินพิเศษ 

ของธนำคำรออมสิน สำขำบิ๊กซีวงศ์สวำ่ง จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

73 S0129 พรรษวรรณ สขุสมวฒัน์  แนวทำงกำรปรับตวัเพื่อเพ่ิมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั 

ของธุรกิจค้ำปลีกในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

74 S0144 สรุพศ พรปกเกล้ำ 

 

แนวทำงกำรแก้ปัญหำจ ำนวนบตัรกดเงินสดที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 

ตำมเกณฑ์ แตไ่มผ่่ำนกำรยืนยนักำรสมคัรและสถำนะกำรท ำงำน

(ชอ่งทำงสำขำ)ของธนำคำรออมสิน 

75 S0151 อภิชน โภควฒัน์ 

 

กำรศกึษำปัญหำ และแนวทำงกำรเพ่ิมจ ำนวนผู้ ใช้บตัรเครดิต

ธนำคำรออมสิน 

76 S0156 บณุฑริกกำ ดวงประชำ 

 

พฤติกรรมกำรเลือกซือ้กระเป๋ำผ้ำของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหำนคร  
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ห้องน าเสนอ: พืน้ท่ีบริเวณหน้าห้องประชุมสัตตบงกช อาคารเรียนรวม 1 ชัน้ 3 (ต่อ) 

ล าดับ รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

77 S0158 กฤชพล ศรีอว่ม  

 

กำรศกึษำลกัษณะของเกมออกก ำลงักำยที่อยูใ่นควำมสนใจของ

วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหำนคร 

78 S0160 ภำคียะ  จนัทร์แถม 

 

กำรตดัสินใจในกำรเข้ำชมกีฬำฟตุซอลของสโมสรแบงค็อก  

บีทีเอส เอฟซี 

79 S0161 ชลธิชำ  จนัทศร 

 

ควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรที่สง่ผลตอ่กำรสร้ำงควำมได้เปรียบ

ทำงกำรแข่งขนัของธุรกิจ อพำร์ทเม้นท์ในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดั

นนทบรีุ 

80 T0001 มณทิรำ จรรยำภรณ์พงษ์  

 

พฤติกรรมหลีกเลี่ยงกำรได้รับควนับหุร่ีมือสองของประชำชนบริเวณ

ชำยหำดบำงแสน จงัหวดัชลบรีุ 

81 T0005 อรอนงค์ ใจค ำ กำรศกึษำสภำวะที่เหมำะสมในกำรท ำแห้งใบตองเพ่ืองำนประดิษฐ์ 

82 T0006 พงศ์สรุะ ธัญญเจริญ กำรศกึษำปริมำณน ำ้ตำลและหวัเชือ้ผสมที่เหมำะสมในกำรผลิต

โยเกิร์ตโพรไบโอติก 

83 T0011 ผศ.กิตติกร ศรีลำนนท์ กำรพฒันำคณุสมบตัิคอนกรีตมวลเบำด้วยใยกล้วย 

84 T0019 นำงสำวชลธิชำ คลองรัว้ 

 

กำรศกึษำวิธีกำรควบคมุที่เหมำะสมของวคัซีนในแบบจ ำลองกำรแพร่

ระบำด SIR 
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E0020: การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยใน
จังหวัดจันทบุรี 
 

วราลี  ถนอมชาติ 1, นภัส  ศรีเจริญประมง 2  
1,2 คณะครุศาสตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเพ่ือศกึษาความตองการจําเปน (Needs Assessment) จัดลําดับความตองการ

จําเปน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี  กลุมตัวอยาง ไดแก 

ครูปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 235 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม และแนวคําถามในการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูล โดยการแจกแจงความถี่ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  การใชเทคนิค Modified Priority Needs Index และการวิเคราะหเน้ือหา  

  ผลการวิจัยพบวา   

 1. คาเฉล่ียของการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี 1) คาเฉล่ีย

ของการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักในสภาพท่ีเปนจริงอยูในระดับมาก (  = 3.946) และสภาพท่ีควรจะ

เปนอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.875) 2) คาเฉล่ียของการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานในสภาพท่ี

เปนจริงอยูในระดับมาก ( = 3.950) และสภาพท่ีควรจะเปนอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.844) 

  2. ความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะหลักมากท่ีสุด คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

รองลงมา คือ การพัฒนาตนเอง และการทํางานเปนทีม ตามลําดับ ความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะ

ประจําสายงานมากท่ีสุด คือ การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน รองลงมา คือ การบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู และการบริหารจัดการชั้นเรียน ตามลําดับ 

 3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยท่ีสําคัญจําแนกความจําเปนมากท่ีสุดของแตละ

ดาน ดังน้ี สมรรถนะหลัก คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะประจําสายงาน คือ การวิเคราะห 

สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

 

คําสําคัญ: การประเมินความตองการจําเปน, สมรรถนะทางวิชาชีพครู, ครูปฐมวัย 
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E0053: ความพึงพอใจในการใหับริการลูกคาของ ธนาคารออมสินสาขาอาคารเพิรล แบงกค็อก 
 

สุรียพร  สุภารส1, ผศ.ดร. ปราณี  เอ่ียมลออภักดี 2 
1 บัณฑิตวิทยาลัย กลุมวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 อาจารยกลุมวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
บทคัดยอ  

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการลูกคาธนาคารออมสินสาขาอาคารเพิรล แบงกค็อก มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและบริหารแนวทางการแกไขปญหาความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของพนักงาน

ธนาคารออมสินสาขาอาคารเพิรล แบงกค็อก เพ่ือลดขอรองเรียนในเร่ืองของการใหบริการ และเพ่ือบริหารแนว

ทางการแกไขปญหาคุณภาพการใหบริการของพนักงานธนาคารออมสินสาขาอาคารเพิรล แบงกค็อก เพ่ือใหลูกคา

ท่ีมาใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยการสุมเก็บจากกลุมตัวอยางจากลูกคาท่ีเขามาทําธุรกรรมภายในธนาคาร 

จํานวน 100 ชุด และแบบสัมภาษณเชิงลึกลูกคารายใหญ จํานวน 20 ราย สถิติท่ีใช ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิต ิt-test และ f-test ผลการศึกษาพบวา เปนเพศหญิง มีอายุ 25–35 ป การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี อาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดประมาณ 15,001 – 30,000 บาท สวนใหญใชบริการ 1 

คร้ังตอเดือน ประเภทของการทําธุรกรรม ฝาก ถอนเงิน ชวงเวลาท่ีใชบริการ 12.01 น. - 14.00 น . เหตุผลท่ีเลือกใช

บริการคือสาขาอยูใกลบานหรือท่ีทํางาน หัวขอท่ีมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน 

สาขาอาคารเพิรล แบงกค็อกคือ ดานความนาเชื่อถือของธนาคาร ในหัวขอสามารถตอบขอสงสัยหรือใหความรู

เกี่ยวกับผลิตภัณฑของธนาคารไดอยางถูกตอง ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาคือ การพัฒนาพนักงานใหมีความ

เชี่ยวชาญดานการตลาดเพ่ือใหบริการลูกคา ซึ่งจะทําใหพนักงานมีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑ กระบวนการการ

ใหบริการและขั้นตอนการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น สามารถตอบขอซักถามได เปนการเพ่ิมศักยภาพใหกับพนักงาน เพ่ือ

ปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดความพึงพอใจและลดขอรองเรียนได  

 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, คุณภาพบริการ, ธนาคารออมสิน 
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E0073: การพัฒนาของเล่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองเวลา ส าหรับเดก็ปฐมวัย 
 
กิตติมา บญุยศ1 
1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ   
 
บทคัดย่อ  

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างของเลน่เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ เร่ือง เวลา ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง เวลา ส าหรับเด็กปฐมวยั ก่อนและหลงัการใช้ของเลน่ กลุม่ตวัอยา่งที่
ใช้ในการวิจยั คือ เด็กปฐมวยั ชาย-หญิง อายรุะหวา่ง 4-5 ปี ท่ีศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนบุาลชัน้ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล สงักัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 43 คน โดยจัดท าต้นแบบผลิตภณัฑ์ของเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เร่ือง เวลา 
ส าหรับเด็กปฐมวยั ที่มีความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาใน 1 วนั คือ ช่วงเวลาเช้า กลางวนั เย็น และกลางคืน ด าเนินการ
ทดลองโดยจดักิจกรรมการเล่นของเล่นกบัเด็กปฐมวยัเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั ใช้เวลาการเลน่ใน 
แตล่ะวนั ๆ ละ 30 นาที เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการสงัเกตพฤติกรรมการเลน่ วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติ t-test 

ผลการวิจยั ได้ต้นแบบของเลน่เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้เร่ือง เวลา ส าหรับเด็กปฐมวยั ที่มีความเหมาะสมทัง้  
3 ด้าน คือ ด้านความสวยงาม ด้านการใช้สอย และด้านความปลอดภยั และพบวา่ เด็กปฐมวยัมีการเรียนรู้เร่ืองเวลา 
ในกิจกรรมตา่ง ๆ ของช่วงเวลาเช้า กลางวนั เย็น และกลางคืนสงูขึน้หลงัการทดลองเลน่ของเลน่อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p< 0.05) 
 
ค าส าคัญ: ของเลน่, การเรียนรู้เร่ืองเวลา, เด็กปฐมวยั 
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E0089: การพัฒนาชุดฝกทักษะพ้ืนฐานกีฬาเซปกตะกรอแบบผสมผสาน ผานเอ็มเลิรนนิง 
โดยใชรูปแบบการเรียนทักษะปฏิบัติ RDPPA MODEL ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 

สรวุฒ ิ จิ๋วกราง 1  

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดฝกทักษะพ้ืนฐานกีฬาเซปกตะกรอแบบผสมผสาน ผานเอ็ม 

เลิรนนิงโดยใชรูปแบบการเรียนทักษะปฏิบัติ RDPPA Model  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะพ้ืนฐานกีฬาเซปกตะกรอแบบผสมผสานผานเอ็ม เลิรนนิง 

โดยใชรูปแบบการเรียนทักษะปฏิบัติ RDPPA Model กอนและหลังการจัดการเรียนรู และ 3) เปรียบเทียบทักษะ

พ้ืนฐานกีฬาเซปกตะกรอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู ดวยชุดฝกทักษะพ้ืนฐานกีฬา

เซปกตะกรอแบบผสมผสานผานเอ็ม เลิรนนิงโดยใชรูปแบบการเรียนทักษะปฏิบัติ RDPPA Model กลุมตัวอยางเปน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลทาโขลง ๑ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ปการศึกษา 2561 จํานวน 34 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) ชุดฝกทักษะพ้ืนฐานกีฬา

เซปกตะกรอแบบผสมผสาน ผานเอ็ม เลิรนนิง โดยใชรูปแบบการเรียนทักษะปฏิบัติ RDPPA Model ชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 2 จํานวน 8 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง ทักษะกีฬาเซปกตะกรอ ซึ่งมีคาความยาก

ตั้งแต .33 - .58 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .35 - .65 และคาความเชื่อมั่นเทากับ .82 และ 3) แบบทดสอบทักษะกีฬา

เซปกตะกรอ เปนแบบทดสอบภาคปฏิบัติ 5 ทักษะ ไดแก ทักษะการควบคุมลูกตะกรอ ทักษะการเสิรฟตะกรอ ทักษะ

การสงลูกตะกรอ ทักษะการเลนตะกรอและทักษะการสกัดกั้นลูกตะกรอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .80, .79, .82, .80 

และ .81 ตามลําดับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ

ทดสอบคาที (t-test Dependent) 

ผลการวิจัย พบวา 1) ชุดฝกทักษะพ้ืนฐานกีฬาเซปกตะกรอแบบผสมผสานผานเอ็มเลิรนนิง โดยใชรูปแบบ

การเรียนทักษะปฏิบัติ RDPPA Model ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีท้ังหมด 8ชุดมีประสิทธิภาพโดยรวมเทากับ 

82.46/85.29 เมื่อแยกเปนรายชุดมีประสิทธิภาพดังน้ี คือ ชุดท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 มีประสิทธิภาพเทากับ 

80.74, 81.03, 81.76, 82.35, 82.65, 82.94, 83.38 และ 84.85 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตัง้ไว 2) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เร่ือง ทักษะพ้ืนฐานกีฬาเซปกตะกรอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูดวยชุดฝก

ทักษะพ้ืนฐานกีฬาเซปกตะกรอแบบผสมผสานผานเอ็ม เลิรนนิง โดยใชรูปแบบการเรียนทักษะปฏิบัติ RDPPA Model 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ทักษะพ้ืนฐานกีฬาเซปกตะกรอของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะพ้ืนฐานกีฬาเซปกตะกรอแบบผสมผสานผานเอ็ม เลิรนนิง 

โดยใชรูปแบบการเรียนทักษะปฏิบัติ RDPPA Model ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01  

 

คําสําคัญ: ชุดฝกทักษะกีฬาเซปกตะกรอ, การเรียนรูแบบผสมผสานผานเอ็มเลิรนนิง, ทักษะปฏิบัติ 
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E0097: การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัยของเด็กปฐมวัยระหวางการจัดประสบการณการ
สอนโดยใชนิทานกระเปาเปชวนเพลินกับการจัดประสบการณการสอนแบบปกต ิ
 

ยุพาวดี  ชัยวิชิต 1, กรวิภา  สรรพกิจจาํนง 2  

¹ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาํแหง สาขานวตักรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

² อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของนิทานกระเปาเปชวนเพลิน ท่ีมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีวินัยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 1 

ระหวางการจัดประสบการณการสอนโดยใชนิทานกระเปาเปชวนเพลินกับการจัดประสบการณการสอนแบบปกติ  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามคําแหง วิทยาเขตบางนา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 เปนนักเรียนท้ังส้ิน 40 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง

อยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก ไดนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 1/2  จํานวน 20 

คน เปนกลุมทดลองจัดประสบการณการสอนโดยใชนิทานกระเปาเปชวนเพลินและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 

1/1จํานวน 20 คน จัดประสบการณการสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) นิทานกระเปาเปชวนเพลิน  

2) แผนการจัดประสบการณการเรียนรู จํานวน 10 แผน 3) แบบทดสอบวัดพฤติกรรมการมีวินัยของนักเรียนระดับชั้น

อนุบาลศึกษาปท่ี 1จัดประสบการณสอนโดยใชนิทานกระเปาเปชวนเพลิน ท่ีมีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

เทากับ 0.954 โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Randomized Group, Pretest-Posttest Design วิเคราะหขอมูลโดย

ใชรอยละคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาทีแบบกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน (independent 

samples T-Test)   

ผลการวิจัยพบวา นิทานกระเปาเปชวนเพลิน มีประสิทธิภาพเทากับ 80.33/80.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 

80/80 และผลการวัดพฤติกรรมการมีวินัยของนักเรียนระหวางการจัดประสบการณการสอนโดยใชนิทานกระเปาเป

ชวนเพลินสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดประสบการณการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐาน  

 

คําสําคัญ: นิทานกระเปาเปชวนเพลิน, พฤติกรรมการมีวินัยของเด็กปฐมวัย 
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E0099: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารไทย เร่ืองการประกอบอาหารไทย 
ของนักศึกษาปริญญาตรีปท่ี 3 ระหวางการสอนโดยใชวีดิทัศนชุดสํารับไทย กับการสอนแบบ

ปกต ิ
 

พิมวรีช  มังคละพงศธร 1 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของส่ือวีดิทัศน ชุด สํารับไทย ท่ีมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑกําหนด 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาหารไทย ของนักศึกษา

ปริญญาตรีชั้นปท่ี 3 ระหวางการสอนโดยใชส่ือวีดิทัศน ชุดสํารับไทย กับการสอนแบบปกติ 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปท่ี 3 สาขาวิชา การจัดการครัวและศิลปะ

การประกอบอาหาร รหัสวิชา คป 421 ชื่อวิชา การประกอบอาหารไทย  2 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ภาคการศึกษาท่ี 

2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 102 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Sample random sampling) ดวยวิธีการ

จับฉลาก ไดนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปท่ี 3 section 2 จํานวน 30 คน เปนกลุมทดลอง โดยใชวิธีการสอนโดยใชส่ือวีดิ

ทัศน ชุดสํารับไทย และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปท่ี 3 section 1 จํานวน 30 คน โดยเปนกลุมควบคุมใชวิธีการสอน

แบบปกติ  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมส่ือวีดิทัศน วิชาอาหารไทย ชั้นปริญญา

ตรี ชุดสํารับไทย 2) แบบตรวจสอบความสอดคลองของส่ือวีดิทัศน วิชาอาหารไทย ระดับปริญญาตรี ชุดสํารับไทย   

3) แบบตรวจสอบความสอดคลองระหวางองคประกอบภายในของแผนการจัดการเรียนรู 4) แบบประเมินคุณภาพ

นวัตกรรมส่ือวีดิทัศน วิชาอาหารไทย ชุดสํารับไทย 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารไทย ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 3 ระหวางการสอนโดยใชส่ือวีดิทัศน ชุดสํารับไทย ท่ีมีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

ท้ังฉบับ เทากับ 0.80 โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Randomized Group, Pretest-Postted Design วิเคราะห

ขอมูลโดยใชรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน (t-test 

independent)   

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 3 ระหวางการสอนโดย

ใชส่ือวีดิทัศน ชุดสํารับไทย สูงกวานักศึกษาท่ีเรียนโดยใชการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐาน 2) ส่ือวีดิทัศน ชุดสํารับไทย มีประสิทธิภาพ 80.00/80.11 เปนไปตามเกณฑกําหนด 80/80  

 

คําสําคัญ: ส่ือวีดิทัศน, ชุดสํารับไทย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารไทย 
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E0100: การเปรียบเทียบความสามารถดานการอานของเด็กปฐมวัยโดยใชการจัดประสบการณ 
โดยใชนิทานเรียงลําดับเหตุการณ ชุด เรนน่ีกับเมืองเนรมิตกับการจัดประสบการณแบบปกต ิ
 

สุกัญญา  จันทรเปรม 1, ดร. กรวิภา  สรรพกิจจํานง 2 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพนิทานเรียงลําดับเหตุการณ ชุด เรนน่ีกับเมือง

เนรมิต ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  เปรียบเทียบความสามารถดานการอานของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปท่ี 3 

ระหวางการจัดประสบการณแบบปกติกับการจัดประสบการณโดยใชนิทานเรียงลําดับเหตุการณชุด เรนน่ีกับเมือง

เนรมิต ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3 โรงเรียนบุญคุมราษฎรบํารุง  อําเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวนนักเรียน 116 คน โดยสุมตัวอยางอยางงาย (Simple 

Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลากไดนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3/4 จํานวน 30 คน เปนกลุมทดลอง ใชวิธีการ

สอนโดยใชนิทานเรียงลําดับเหตุการณ ชุด เรนน่ีกับเมืองเนรมิต หนวยเร่ือง ตนไมท่ีรัก  ดอกไมกับผีเส้ือ และคมนาคม 

และนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 3/1 จํานวน 30 คน ใชวิธีการสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 1) นิทาน

เรียงลําดับเหตุการณ ชุด เรนน่ีกับเมืองเนรมิต   2) แผนการจัดการเรียนรู หนวยเร่ือง ตนไมท่ีรัก  ดอกไมกับผีเส้ือ และ

คมนาคม 3) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอาน ท่ีมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ เทากับ 0.84 

โดยใชแบบแผนการทดลอง Randomized Group, Pretest-Posttest Design วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน (samples independent) 

ผลการวิจัยพบวา 1. หนวยเร่ือง ตนไมท่ีรัก  ดอกไมกับผีเส้ือ และคมนาคม มีประสิทธิภาพ 80.17/81.33 ตามเกณฑ 

80/80 2. ความสามารถดานการอานของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปท่ี 3 ท่ีจัดประสบการณโดยใชนิทานเรียงลําดับ

เหตุการณ ชุด เรนน่ีกับเมืองเนรมิต สูงกวาการจัดประสบการณแบบปกติ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

  

 

คําสําคัญ: ความสามารถดานการอาน การจัดประสบการณนิทานเรียงลําดับเหตุการณ ชุด เรนน่ีกับเมืองเนรมิต การ

จัดประสบการณแบบปกติ 
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E0104: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองมาตราตัวสะกดของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ระหวางการสอนโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน ชุด มาตราไทย เพลินใจ

กับการสอนแบบปกต ิ
 

ภูษิดา อินทรเคน1, ดร.กรวิภา  สรรพกิจจํานง2 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสือสงเสริมการอาน ชุดมาตรา

ไทย เพลินใจ เร่ือง มาตราตัวสะกด ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ระหวางวิธีการสอนโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน ชุด มาตราไทย 

เพลินใจ กับวิธีการสอนแบบปกติ 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ต.บางกระสอ 

อ.เมือง จ.นนทบุรี  ซึ่งเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 รวม ท้ังส้ิน 72 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบงาย  

( Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก ไดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/7 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 

จํานวน 36 คน ใชวิธีการสอนดวยหนังสือสงเสริมการอาน ชุด มาตราไทย เพลินใจ และไดนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ท่ี 3/6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จํานวน 36 คน ใชวิธีการสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) หนังสือ

สงเสริมการอาน ชุด มาตราไทย  เพลินใจ 2) แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง มาตราตัวสะกด 3) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด ท่ีมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ เทากับ 0.93 โดยใชแบบ

แผนการทดลองแบบ Randomized Group ,Pretest-posttest Design วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ คาเฉล่ียสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน (t-test for Independent Samples)  

ผลการวิจัย พบวา หนังสือสงเสริมการอาน ชุด มาตราไทย เพลินใจ เร่ือง มาตราตัวสะกด มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางการสอนโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน ชุด มาตราไทย 

เพลินใจ เร่ือง มาตราตัวสะกด สูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

คําสําคัญ: หนังสือสงเสริมการอาน, มาตราตัวสะกด 
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E0105: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาหองสมุด เร่ือง งานบริการหองสมุด ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางการสอนโดยใชวิดิทัศนชุดหองสมุดสีเขียวกับการสอนแบบ

ปกต ิ
 

กรกนก  ทนงค 1, กรวิภา  สรรพกิจจํานง 2 
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจดัการเรียนรู มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2 อาจารย คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของการสอนโดยใชวิดิทัศน  ชุดหองสมุดสี

เขียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของวิชา

หองสมุด   เร่ือง งานบริการหองสมุด  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางการสอนโดยใช วิดิทัศนชุดหองสมุดสี

เขียวกับการสอนปกติ 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

โรงเรียนประภามนตรี 2  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน 72 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบงาย (Sample Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลากไดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 จํานวน 36 คน เปน

กลุมทดลอง โดยใชวิธีการสอนโดยใชวิดิทัศน  ชุดหองสมุดสีเขียว  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 จํานวน 36 คน 

เปนกลุมควบคุม ใชวิธีการสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) วิดิทัศน  ชุดหองสมุดสีเขียว 2) แผนการ

จัดการเรียนรูเร่ือง งานบริการหองสมุด  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีมีคาความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบท้ังฉบับ เทากับ 0.88 โดยใชแบบ แผนการทดลองแบบ Randomized Group, Pretest-Posttest Design 

วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาท่ีแบบกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอ

กัน (t-test independent)  

 ผลการวิจัย พบวา การสอนโดยใชวิดิทัศน ชุดหองสมุดสีเขียว  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางการสอนโดยใชวิดิทัศน  ชุดหองสมุดสีเขียว สูงกวาการสอนแบบปกติ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง สอดคลองกับสมมติฐาน 

 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหองสมุด, ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1, การสอนโดยใชวิดิทัศน 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

E0109: การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมของเด็กปฐมวัยระหวางการจัด
ประสบการณโดยใชนิทานตุกตาหมอนผาหม ชุด แกงปวนชวนรักษโลกกับการจัดประสบการณ

แบบปกต ิ
 

สุภาพร  อันแสน ¹, ดร.กรวิภา  สรรพกิจจํานง ² 

¹ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจดัการเรียนรู มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

² อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพนิทานตุกตาหมอนผาหม ชุด แกงปวน

ชวนรักษโลก ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  2)เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมของเด็กปฐมวยั 

ชั้นอนุบาลปท่ี 1 ระหวางการจัดประสบการณโดยใชนิทานตุกตาหมอนผาหม ชุด แกงปวนชวนรักษโลกกับการจัด

ประสบการณแบบปกติ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยัคร้ังน้ีเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนวัดทรัพยสโมสร สํานักงานเขตหนอง

จอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวนนักเรียน 40 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

งาย ( Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลากไดนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1/4 จํานวน 20 คน เปนกลุม

ทดลอง ใชวิธีการสอนโดยใชนิทานตุกตาหมอนผาหม ชุด แกงปวนชวนรักษโลก เร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอม และ

นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1/2 จํานวน 20 คน ใชวิธีการจัดประสบการณแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก  

1) นิทานตุกตาหมอนผาหม ชุด แกงปวนชวนรักษโลก 2) แผนการจัดการจัดประสบการณ เร่ือง การอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 3)แบบทดสอบวัดพฤติกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอม ท่ีมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ เทากับ 

0.89 โดยใชแบบแผนการทดลอง Randomized Group, Pretest-Posttest Design วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ 

คาเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีแบบกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน (t-test independent)  

ผลการวิจัย พบวา นิทานตุกตาหมอนผาหม ชุด แกงปวนชวนรักษโลก มีประสิทธิภาพเทากับ 80.33/80.44 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 และพฤติกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปท่ี 1 ท่ีจัดประสบการณ

โดยใชนิทานตุกตาหมอนผาหม ชุด แกงปวนชวนรักษโลก สูงกวาการจัดประสบการณแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐาน  

 

คําสําคัญ: นิทานตุกตาหมอนผาหม ชุด แกงปวนชวนรักษโลก, พฤติกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมของเด็กปฐมวัย 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

E0111: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง ประโยคเพ่ือการสื่อสาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวัดทรัพยสโมสร ท่ีเรียนโดยใชหนังสือเสริมประสบการณ

กับการเรียนแบบปกต ิ
 

สุนิสา  ศิริมะณี ¹, รศ.ดร.สิริพัชร  เจษฎาวิโรจน ² 

¹ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

² รองศาสตราจารย ประจาํภาควชิาหลักสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ วิชาภาษาไทย เร่ือง 

ประโยคเพ่ือการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทย เร่ืองประโยคเพ่ือการส่ือสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชหนังสือเสริมประสบการณกับ

การเรียนแบบปกติ   

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวัดทรัพยสโมสร สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2562 จํานวน 2 หองเรียน ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/1 เปนกลุมทดลองท่ีเรียนโดยใชหนังสือเสริมประสบการณ เร่ืองประโยคเพ่ือการส่ือสาร

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/3 เปนกลุมควบคุมเรียนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย  

1) หนังสือเสริมประสบการณ เร่ืองประโยคเพ่ือการส่ือสาร สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 8 เร่ือง  

2) แผนการจัดการเรียนรูกําหนดเน้ือหา เปน 8 แผนการจัดการเรียนรู รวมท้ังหมด 8 ชั่วโมง ประกอบดวย 2 รูปแบบ 

คือ แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชหนังสือเสริมประสบการณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 8 ชั่วโมง และ

แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 8 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง

ประโยคเพ่ือการส่ือสาร จํานวน 1 ฉบับ สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 3 เปนแบบเลือกตอบปรนัย 4 ตัวเลือก มี

จํานวน 30 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาความยากงาย คาอํานาจ

จําแนก คาความเชื่อมั่นและคาสถิติ t–test (Independent samples) คํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติใน

การประมวลผล  

ผลการวิจัย พบวา  หนังสือเสริมประสบการณเร่ืองประโยคเพ่ือการส่ือสาร วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 3  ท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด  81.83/81.67 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีเรียนดวยหนังสือ

เสริมประสบการณเร่ืองประโยคเพ่ือการส่ือสาร วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 สูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

คําสําคัญ: หนังสือเสริมประสบการณ, การสอนแบบปกติ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

E0112: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง ชนิดของคํา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) ท่ีสอนโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมกับการ

สอนแบบปกต ิ
 

สุภาพร  โคกแปะ ¹, รศ.ดร.สิริพัชร  เจษฎาวิโรจน ² 

¹ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาํแหงสาขานวตักรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

² อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ชนิด

ของคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง ชนิดของคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสอนโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมกับ

การสอนแบบปกติ การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - experimental  research)  กลุมตัวอยางท่ีใช

ในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนราชมนตรี (ปล้ืม-เชื่อมนุกูล) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2562 จํานวน 2 หองเรียน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับฉลาก  โดยนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1/4 เปนกลุมทดลองท่ีสอนโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ชนิดของคํา ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 เปนกลุมควบคุมใชการสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใช

ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 1) หนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทย เร่ือง ชนิดของคํา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เปนแบบเลือกตอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจํานวน 30 ขอ 3) แผนการสอนโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเติม 9 แผน  

4) แผนการสอนแบบปกติ  9 แผน สถิติท่ีใช ในการวิเคราะหขอมลูไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาความ

ยากงาย  คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่นและคาสถิติ t–test (Independent samples) คํานวณโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล 

ผลการวิจัย พบวา หนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาภาษาไทยเร่ือง ชนิดของคํา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพ 81.78/82.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีสอนโดยใชหนังสืออานเพ่ิมเตมิ วิชาภาษาไทย เร่ือง 

ชนิดของคํา สูงกวาท่ีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  

 

คําสําคัญ: หนังสืออานเพ่ิมเติม, การสอนแบบปกติ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

E0114: การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ืองเงินและ
บันทกึรายรับรายจ่าย ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
 
พรรณิภา  สงัข์สแีก้ว 1  รศ.ดร.อภิชา  แดงจ ารูญ 2   
1 นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
2 อาจารย์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เพื่อพฒันาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เร่ืองเงินและบนัทึกรายรับ
รายจ่าย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ที่มีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ืองเงินและบนัทึกรายรับรายจ่าย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
กบัการสอนแบบปกติ 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัทรัพย์สโมสร ส านกังานเขต
หนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจบัสลาก จ านวน 2 ห้อง โดยแบง่เป็นกลุม่ทดลองที่สอนโดยใช้หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) 
เร่ืองเงินและบนัทึกรายรับรายจ่าย จ านวน 35 คน และนกัเรียนกลุม่ควบคมุที่สอนแบบปกติ จ านวน 35 คน เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เร่ืองเงินและบนัทึกรายรับรายจ่าย 2) แผนการจัดเรียนรู้ 
เร่ืองเงินและบนัทกึรายรับรายจ่าย 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเงินและบนัทกึรายรับรายจ่าย ที่มีค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก คา่ความเช่ือมัน่และค่าสถิติที t-test (Independent samples) 
ค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ืองเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.60/81.89 ซึง่มีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เงินและบนัทึกรายรับรายจ่าย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอน
โดยใช้หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book) สงูกวา่วิธีการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) เร่ืองเงินและบนัทกึรายรับรายจ่าย 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

E0119: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส  (E-book) เร่ืองการบวก 
การลบ การคูณ ทศนิยม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 

ไพลิน  พันสืบวงค¹, รศ.ดร.อภิชา  แดงจํารูญ² 

¹ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจดัการเรียนรู มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

² อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การบวก  การลบ การคูณ 

ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีสอนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  กับการสอนแบบปกติ  

2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เร่ือง การบวก  การลบ  การคูณ  ทศนิยม กลุมสาระ

คณิตศาสตร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานดอนตะลุมพุก(เจริญ

จิตตวิทยา) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 2 หอง ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

โดยการจับฉลาก จํานวน  2 หอง ดังน้ี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/1 เปนกลุมทดลองท่ีไดรับการสอนโดยใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-book) เร่ืองการบวก  การลบ  การคูณ ทศนิยม และชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/2 เปนกลุมควบคุมท่ี

ไดรับการสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เร่ืองการบวก  

การลบ  การคูณ  ทศนิยม  สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 แบงเน้ือหาออกเปน จํานวน 5 เร่ือง 2) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 ฉบับ แบบเลือกตอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจํานวน 30 ขอ 3) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 5 แผน และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 5 แผน สถิติท่ี

ใช ในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก คาความ

เชื่อมั่นและคาสถิติที  t–test (Independent samples) คํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล 

ผลการวิจัยพบวา 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เร่ืองการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีสรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.87/81.89  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง

การบวก การลบ การคูณ ทศนิยม ของนักเรียนท่ีเรียนโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book) สูงกวานักเรียนท่ีสอนดวยวิธี

แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

 

คําสําคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เร่ืองการบวก การลบ การคูณ ทศนิยม 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

E0120: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เร่ืองหลักธรรม
นําชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 

รัตนวัชร  คําริน 1, รศ.ดร. อภิชา  แดงจํารูญ 2 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2 อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เร่ือง 

หลักธรรมนําชีวิต กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  2) เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง หลักธรรมนําชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีสอนโดยใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-book) กับการสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

6 โรงเรียนบานดอนตะลุมพุก(เจริญจิตตวิทยา) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 ซึ่งไดจาการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) โดยการจับสลาก จํานวน 2 หอง  โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/2 เปนกลุมทดลองท่ีเรียน

โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เร่ืองหลักธรรมนําชีวิต และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/1 เปนกลุมควบคุม

เรียนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เร่ืองหลักธรรมนําชีวิต 

สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 5 เร่ือง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 30 ขอ 3) แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 5 แผน 

และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 5 แผน สถิติท่ีใช ในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่นและคาสถิติที  t–test (Independent samples) คํานวณโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล 

ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เร่ืองหลักธรรมนําชีวิตสําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีสรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) รอยละ 81.40 และมีประสิทธิภาพดาน

ผลสัมฤทธิ์ (E2) รอยละ 82.00 แสดงวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เร่ืองหลักธรรมนําชีวิต สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 มีคาเทากับ 81.40/82.00  ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง

หลักธรรมนําชีวิตของนักเรียนท่ีเรียนโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) สูงกวานักเรียนท่ีสอนดวยวิธีแบบปกติ อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั.05  

 

คําสําคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
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E0121: การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ CPU&LAS โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ใส่ใจสักนิด 
ชีวิตปลอดภัย เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 
 
รุจิรา  ดวงแก้ว *   
* ช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลทา่โขลง๑ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีจุดประสงค์ 1) เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนรู้ CPU&LAS โดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง 
ใส่ใจสกันิด ชีวิตปลอดภัย เพื่อพัฒนาทกัษะชีวิต ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ CPU&LAS โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ใสใ่จสกันิด ชีวิตปลอดภยั เพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิต ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศกึษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ CPU&LAS โดยใช้ชดุกิจกรรม
การเรียนรู้ เร่ือง ใสใ่จสกันิด ชีวิตปลอดภยั เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 การด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 
3 ขัน้ตอน คือ 1) พฒันารูปแบบการเรียนรู้ CPU&LAS โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ใสใ่จสกันิด ชีวิตปลอดภยั 
เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ CPU&LAS โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ใสใ่จสกันิด ชีวิตปลอดภยั เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 และ 3) ศกึษาผลการ
ใช้รูปแบบการเรียนรู้ CPU&LAS โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ใสใ่จสกันิด ชีวิตปลอดภยั เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต 
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลทา่โขลง๑ อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทมุธานี สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจยัประกอบด้วย 1) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ CPU&LAS 2) ชดุกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ
การเรียนรู้ CPU&LAS เร่ือง ใสใ่จสกันิด ชีวิตปลอดภยั เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 จ านวน 5 ชุด 3) 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ใสใ่จสกันิด ชีวิตปลอดภยั ซึ่งมีค่าความยาก ตัง้แต่ .33-.58 ค่าอ านาจ
จ าแนกตัง้แต่ .35-.65 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ .82 และ 4) แบบทดสอบทกัษะชีวิต จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบ
ทกัษะชีวิตระดบัประถมศกึษา มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. รูปแบบการเรียนรู้ CPU&LAS โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ใสใ่จสกันิด ชีวิตปลอดภยั เพื่อพฒันา
ทกัษะชีวิต ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) ช่ือรูปแบบ 2) ความเป็นมาและความส าคญัของ
รูปแบบ 3) แนวคิดทฤษฎีพืน้ฐาน 4) วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ 5) กระบวนการเรียนรู้ (มี 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้ท่ี 1 ขัน้สร้าง
ความสนใจ ขัน้ที่ 2 การน าเสนอข้อมลูใหม ่ขัน้ที่ 3 การท าความเข้าใจความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 
ขัน้ท่ี 4 การน าไปใช้ และขัน้ท่ี 5 การสรุปและจดัระเบียบความรู้) 6. สื่อและแหลง่เรียนรู้ 7) การวดัและประเมินผล และ
รูปแบบการเรียนรู้ CPU&LAS มีประสทิธิภาพ 82.90/84.92 
 2. รูปแบบการเรียนรู้ CPU&LAS โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ใส่ใจสักนิด ชีวิตปลอดภัย ชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 2 มีความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ CPU&LAS โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ใส่ใจสกันิด ชีวิตปลอดภยั 
เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะชีวิตของนกัเรียน หลงัการ

312



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูปแบบการเรียนรู้ CPU&LAS เร่ือง ใส่ใจสกันิด ชีวิตปลอดภัย เพื่อพัฒนา
ทกัษะชีวิต ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนรู้, ทกัษะชีวิต 
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E0122: แนวทางการแก้ไขปัญหาการสมัครบัตรกดเงินสดท่ีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ธนาคาร
ออมสิน 
 
ภษูณิศา  ศรีสวุิทยาภรณ์ 1  ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร 2   
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อหาสาเหตขุองปัญหาและปัจจยัของเอกสารการสมคัรบตัรกดเงินสด  
ที่ไม่ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ธนาคารออมสินจากช่องทางการบริการทางสาขา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงาน
ประจ าวนั Daily Report ของระบบงาน APS ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 น ามาหาค่าสถิติ
พืน้ฐานเป็นค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ (%) เพื่อมาล าดบัสดัส่วนเหตุผลพบว่าสาเหตุของปัญหาและปัจจยัของเอกสาร
การสมัครบัตรกดเงินสดที่ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ธนาคารออมสินดังนี ้1) NCB Consent ไม่ถูกต้องจ านวนร้อยละ 
31.70 2) Statement ไมถ่กูต้องจ านวนร้อยละ 28.37 3) สลปิเงินเดือนไมถ่กูต้องจ านวนร้อยละ 26.22 4) ส าเนาบตัร
ประชาชนไม่ถูกต้องจ านวนร้อยละ 5.83 5) ไม่ระบุเบอร์โทรศพัท์ จ านวนร้อยละ 4.40 และ 6) อื่นๆ จ านวนร้อยละ 
3.44 ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: บตัรกดเงินสด, ข้อผิดพลาด, กระบวนการท างาน 
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E0123: การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เร่ืองสมบัติของสารบริสุทธ์ิ การจ าแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธ์ิของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 
 
ไพศาล  ศรีชยัทุง่ 1  อมัพร  วจันะ 2   
1 โรงเรียนบาลสีาธิตศกึษา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
2 ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ประเมินพฒันาการทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ
ของสามเณรที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ เร่ืองสมบัติของสารบริสุทธ์ิ การจ าแนกและ
องค์ประกอบของสารบริสทุธ์ิ ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ
ของสามเณรที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ เร่ืองสมบัติของสารบริสุทธ์ิ การจ าแนกและ
องค์ประกอบของสารบริสทุธ์ิ ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นสามเณร ชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนบาลสีาธิตศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั จ านวน 19 คน เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ เร่ือง สมบัติของสารบริสุทธ์ิ การจ าแนกและ
องค์ประกอบของสารบริสทุธ์ิ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 5 แผนกิจกรรม รวมเวลา 15 ชัว่โมง แบบวดัทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการก่อนเรียนและหลงัเรียน ซึ่งประกอบด้วย 5 ทกัษะ ดงันี ้การตัง้สมมติฐาน 
(Formulating Hypothesis) การก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ (Defining Operationally) การก าหนดและควบคมุตวัแปร 
(Identifying and Controlling Variables) การทดลอง (Experimenting) การตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุป 
(Interpreting Data and Making Conclusion) และแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมการออกแบบการทดลองโดยมีเกณฑ์การประเมิน เคร่ืองมือวิจยัผ่านการ
ประเมินความสอดคล้องเชิงเนือ้หา โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น การวิเคราะห์ผลวิจยัใช้สถิติ 1) One-way analysis 
of variance with repeated measures เพื่อประเมินพัฒนาการทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการ 
รายด้านและโดยรวมทัง้ 5 ทกัษะในระหว่างการจดัการเรียนรู้ 2) t-test dependent sample เพื่อเปรียบเทียบทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการรายด้านและโดยรวมทัง้ 5 ทักษะ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 1) มีพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการรายด้านและ
โดยรวมทัง้ 5 ทกัษะ สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2) มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 5 ขัน้, ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ 
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E0124: การศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ MCIS ในหน่วยการจัดการเรียนรู้เร่ืองโมเมนตัมและการชน ของนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
รุจิรา  สนิไชย 1  อมัพร  วจันะ 2   
1 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านน า้ฉา 113 หมู ่8 ต าบลโคกยาง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 92110 
2 ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2086 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง มีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ ในระหว่างเรียนด้วยการจดัการเรียนการสอนโดยการใช้ MCIS 2) เพื่อศึกษาคณุภาพแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ ในระหว่างเรียนด้วยการจดัการเรียนการสอนโดยการใช้ MCIS และ 3) เพื่อเปรียบเทียบมโนทศัน์เร่ือง 
โมเมนตัมและการชน ระหว่างก่อนและหลงัเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ MCIS กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง ฝ่ายมัธยม ที่ก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 25 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่จดัการเรียน
การสอนโดยใช้ MCIS 2) แบบประเมินความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 3) แบบประเมินคณุภาพ
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ และ 4) แบบวดัมโนทศัน์เร่ือง โมเมนตมัและการชน วิเคราะห์ความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์และคุณภาพแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมโนทัศน์เร่ือง โมเมนตัมและการชนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
คา่เฉลีย่ร้อยละ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้ MCIS 1) มีความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์เร่ืองโมเมนตมัและการชน อยู่ใน
ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 81.42 2) สามารถสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์เร่ือง โมเมนตมัและการชน ให้มีคณุภาพดี 
คิดเป็นร้อยละ 84.72 และ 3) มีมโนทศัน์เร่ือง โมเมนตมัและการชน หลงัเรียนเท่ากับ 14.12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
70.60 ซึง่สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเกินเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก าหนดไว้ 
 
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้โดยใช้ MCIS, แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์, โมเมนตมัและการชน 
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E0127: การศึกษาความสามารถทางวิทยาศาสตรของนักเรียนเอกวิทยาศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 

รายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ ISLE 
 

กนกภรณ  แซคู 1, อัมพร วัจนะ 2 
1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝายมัธยม) 
2 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความสามารถทางวิทยาศาสตรของนักเรียนเอกวิทยาศาสตร ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 

Investigative Science Learning Environment (ISLE) 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางวิทยาศาสตรของนักเรียนเอก

วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูแบบ Investigative Science Learning Environment (ISLE) และไดรับเกณฑการประเมินความสามารถ

ทางวิทยาศาสตรของ The Rutgers Physics and Astronomy Education (PAER) กับนักเรียนท่ีไมไดรับเกณฑการประเมิน

ความสามารถทางวิทยาศาสตรของ The Rutgers Physics and Astronomy Education (PAER)  

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนเอกวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมธัยม) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 หองเรียน รวม 113 คน 

สุมกลุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling) จํานวน 2 หองเรียน  

รวม 73 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี มี 2 ประเภท ไดแก  (1) เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการ

เรียนรูแบบ ISLE จํานวน 4 แผน (2) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก และแบบประเมินความสามารถทาง

วิทยาศาสตร 5 ดาน โดยใชแผนการทดลองแบบ Randomized group repeated measures design และวิเคราะหระดับ

ความสามารถทางวิทยาศาสตรของนักเรียนโดยใชสถิติรอยละ คาเฉล่ีย และ t – test แบบ Independent Sample  

ผลการวิจัยมีดังน้ี 1) นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ ISLE และ ISLE-PAER มีความสามารถทาง

วิทยาศาสตรตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป โดยนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ ISLE มีระดับความสามารถทาง

วิทยาศาสตรระหวางเรียนอยูในระดับดี มีคาคะแนนเฉล่ียรอยละรวม คือ 52.1 และหลังการทดลองอยูในระดับดีมาก มีคา

คะแนนเฉล่ียรอยละรวม คือ 84.0 สวนนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ ISLE-PAER มีระดับความสามารถทาง

วิทยาศาสตรอยูในระดับพอใช มีคาคะแนนเฉล่ียรอยละรวม คือ 42.1 และหลังการทดลองอยูในระดับดี มีคาคะแนนเฉล่ีย

รอยละรวม คือ 52.2 2) นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ ISLE มีคะแนนเฉล่ียรอยละความสามารถทางวิทยาศาสตร

หลังเรียนในภาพรวม และแตละดาน ท้ัง 5 ดานสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ ISLE-PAER โดยมีคะแนน

เฉล่ียรอยละดาน F ความสามารถในการส่ือสารความคิดทางวิทยาศาสตรสูงท่ีสุด คือ 90.17 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  

 

คําสําคัญ: ความสามารถทางวิทยาศาสตร, การจัดการเรียนรูแบบ Investigative Science Learning Environment( ISLE) 
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E0128: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองสระในภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี1ระหวางการสอนโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน บนคิวอารโคด 

ชุด สระหรรษา กับการสอนแบบปกต ิ
 

เสาวณีย  อําไพร 1, ดร.กรวิภา  สรรพกิจจํานง 2 

 
บทคัดยอ  

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสือสงเสริมการอานบนคิวอารโคด 

ชุดสระหรรษา เร่ือง สระในภาษาไทย ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ระหวางวิธีการสอนโดยใชหนังสือสงเสริมการอานบนคิวอารโคด ชุดสระ

หรรษา กับวิธีการสอนแบบปกติ 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์  ตําบลบางกระ

สอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 รวมท้ังส้ิน 74 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบ

งาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลากไดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1/5 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 

จํานวน 37 คน ใชวิธีการสอนดวยหนังสือสงเสริมการอานบนคิวอารโคด ชุดสระหรรษาและไดนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ท่ี 1/7 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จํานวน 37 คน ใชวิธีการสอนแบบปกติเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) หนังสือสงเสริม

การอานบนคิวอารโคด ชุดสระหรรษา  2) แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง สระในภาษาไทย 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เร่ือง สระในภาษาไทย ท่ีมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ เทากับ 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยใชรอย

ละ คาเฉล่ียสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

ผลการวิจัยพบวาหนังสือสงเสริมการอานบนคิวอารโคด ชุดสระหรรษา เร่ือง สระในภาษาไทย มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางการสอนโดยใชหนังสือสงเสริมการอานบนคิวอารโคด ชุด

สระหรรษา เร่ือง สระในภาษาไทย สูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน  

 

คําสําคัญ: หนังสือสงเสริมการอานบนคิวอารโคด ชุดสระหรรษา 
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E0129: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเงินและการบันทกึรายรับ
รายจ่าย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ ท่ีสอนโดยใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเตมิกับการสอนแบบปกติ 
 
นชุนารถ  เหลอืงอร่าม 1  สริิพชัร์  เจษฎาวิโรจน์ 2   
1 นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา สาขาวิชานวตักรรมหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ 
2 รองศาสตราจารย์ ประจ าภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพื่อสร้างหนงัสอือา่นเพิ่มเติม เร่ืองเงินและการบนัทกึรายรับรายจ่าย วิชา
คณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 และ 2)เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เงินและการบนัทกึรายรับรายจ่าย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนอนรุาชประสทิธ์ิ 
ที่สอนโดยใช้หนงัสอือา่นเพิ่มเติมกบัการสอนแบบปกติ 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ ซึ่งเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้อง ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบกลุม่ (Cluster sampling) ได้แก่ นกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 3/4 จ านวน 30 คน ใช้วิธีการสอนด้วยหนงัสืออา่นเพิ่มเติม และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3/9 จ านวน 
33 คน ใช้วิธีการสอนแบบปกติเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) หนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ืองเงินและการบนัทึกรายรับ
รายจ่าย 2) แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้หนงัสืออ่านเพิ่มเติม 3) แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 4) แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเงินและการบนัทกึรายรับรายจ่าย ท่ีมีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ เทา่กบั 0.97 ใช้
แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Group, Pretest-posttest Designวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ทีแบบ t-test for Independent Samples 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) หนงัสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เงินและการบนัทึกรายรับรายจ่าย เร่ือง เงินและการบนัทึก
รายรับรายจ่ายมีประสิทธิภาพ 82.75/86.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 80/80 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนที่สอนโดยใช้หนงัสอือา่นเพิ่มเติมเร่ืองเงินและการบนัทกึรายรับรายจ่าย สงูกวา่นกัเรียนที่สอนแบบปกติ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: หนงัสอือา่นเพิ่มเติม, การสอนแบบปกติ, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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E0133: ตัวบ่งชีก้ารท างานเป็นทีมท่ีมีสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
 
ปัสรินญา  ผอ่งแผ้ว 1*  ฐิติพร  พิชญกลุ 1  กนัต์ฤทยั  คลงัพหล 1 
1 หลกัสตูรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ จงัหวดัปทมุธานี 

 
บทคัดย่อ 
 การเปลี่ยนแปลงของโลกในยคุปัจจุบนั มีความเจริญก้าวหน้าอยา่งรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน นบัวา่มีบทบาทส าคญัในการบริหารงานของโรงเรียนให้มีคณุภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบัโรงเรียน 
บทความนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอตวับ่งชีข้องการท างานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสงู ของโรงเรียนสงักดัองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน ซึ่งพบวา่ องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสงูมี 5 องค์ประกอบ คือ การไว้วางใจ การยอมรับ
นบัถือ เป้าหมาย การสื่อสาร และการสร้างความร่วมมือ ซึง่ประกอบด้วยตวับง่ชีร้วม 20 ตวับง่ชี ้เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาการท างานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสงูของโรงเรียนสงักดัองค์ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 
ค าส าคัญ: ตวับง่ชี ้ การท างานเป็นทีมที่มีสมรรถสงู 
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I0002: แนวทางการลดปริมาณหนีท้ี่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) บัตรสินเช่ือบุคคลของธนาคาร
ออมสิน 
 
นลทัพร  ศรีด ำ 1  ผศ.ดร.นภวรรณ  คณำนรัุกษ์ 2   
1 คณะบริหำรธุรกิจ, มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
2 อำจำรย์ประจ ำกลุม่วิชำกำรตลำด, คณะบริหำรธุรกิจ, มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
 
บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษำถึงปัจจยัที่ท ำให้เกิดหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรำยได้ (NPLs) 
จำกบัตรสินเช่ือบุคคลของธนำคำรออมสิน หำแนวทำงในกำรลดปริมำณหนี ้NPLs และลดปริมำณลูกค้ำที่ด้อย
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้กลุม่ตวัอยำ่งที่ใช้ในกำรศึกษำมี 2 กลุม่ ได้แก่ แบบสอบถำมส ำหรับลกูค้ำบตัรสินเช่ือ
บคุคลของธนำคำรออมสิน จ ำนวน 150 รำย และกำรสมัภำษณ์พนกังำนฝ่ำยวิเครำะห์สินเช่ือบตัรฯ จ ำนวน 15 รำย 
ใช้วิธีกำรสุม่แบบไม่เจำะจง ค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ ค่ำร้อยละ และค่ำเฉลี่ย จำกกำรศึกษำ พบว่ำ ปัจจัย
ส ำคญัที่ก่อให้เกิด NPLs ของบตัรสนิเช่ือบคุคลธนำคำรออมสนิ เกิดจำกพฤติกรรมกำรไมช่ ำระหนีข้องลกูค้ำ นอกจำกนี ้
ยงัมีปัจจยัด้ำนเกณฑ์กำรอนมุตัิสนิเช่ือของธนำคำรออมสนิที่ผอ่นปรนเกินไป ท ำให้ได้ลกูค้ำที่ด้อยควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี ้มีควำมเสี่ยงที่จะกลำยเป็น NPLs ในอนำคต แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ด้ำนลกูค้ำเห็นว่ำธนำคำรควรมีกำร
สอบถำมวนัตดัรอบช ำระหนีแ้ละมีกำรแจ้งเตือนก ำหนดช ำระเพื่อควำมสะดวกในกำรช ำระหนี ้ด้ำนธนำคำรออมสิน
ควรมีกำรปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์กำรอนมุตัิสินเช่ือให้เป็นมำตรฐำนเดียวกนั พฒันำเคร่ืองมือที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์
สนิเช่ือให้มีประสทิธิภำพ ไมม่ีกำรผอ่นปรนให้กบัลกูค้ำบำงประเภท และควรมีกำรเพิ่มกำรวดั KPIs ของผู้ขำย เพื่อให้
มีผู้ รับผิดชอบร่วมกนัหำกลกูค้ำกลำยเป็นหนี ้NPLs 
 
ค าส าคัญ: หนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรำยได้ NPLs บตัรสนิเช่ือบคุคล ธนำคำรออมสนิ 
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I0008: การศึกษาความพงึพอใจของช่างจัดดอกไม้ต่อการจัดดอกไม้ด้วยการใช้ต้นไม้กระถาง 
 
ดร.รัฐ  ชมภพูาน 1  ผศ.จฬุาภรณ์  ศรีเมืองไหม 2  ผศ.เสริมศรี  สงเนียม 3 
1, 2, 3 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของช่างจัดดอกไม้ต่อการจัดดอกไม้ด้วยการใช้ต้นไม้
กระถาง โดยมีระเบียบวิธีวิจยั ดงันี ้ขัน้ตอนท่ี 1) การวิจยัเชิงปริมาณศึกษาจากช่างจดัดอกไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จ านวน 210 คน ด้วยการใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และขัน้ตอนที่ 2) การศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพจากการเก็บข้อมลูเชิงลกึ ด้วยการสมัภาษณ์โดยใช้
แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างจากช่างจัดดอกไม้ที่มีประสบการณ์ จ านวน 3 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา 
ผลการวิจยัพบว่า ช่างจดัดอกไม้มีความพึงพอใจต่อการพฒันาการจดัดอกไม้ด้วยการใช้ต้นไม้กระถาง ด้านความรู้
พืน้ฐานเก่ียวกบัการจดัดอกไม้ ด้านความสวยงาม ด้านความพึงพอใจการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ และด้านความ  
พึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดบัดี และจากการสมัภาษณ์ข้อมูลเชิงลกึจากช่างจดัดอกไม้ที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ  
จัดดอกไม้มากกว่า 10 ปี พบว่าการจัดดอกไม้ด้วยการใช้ต้นไม้กระถางมาจัดทดแทน เพิ่มมูลค่าให้ชิน้งาน และมี
แปลกใหมน่่าสนใจด้วยเทคนิคที่น ามาใช้ การออกแบบรูปแบบรูปทรงและสสีนัได้สวยงาม เป็นการสร้างผลิตภณัฑ์ที่
เหมาะกบัผู้บริโภคและสามารถลดคา่ใช้จ่ายในองค์กรที่ต้องการใช้ดอกไม้ตกแตง่สถานท่ีทดแทนดอกไม้ด้วย 
 
ค าส าคัญ: ความพงึพอใจ, การจดัดอกไม้, ต้นไม้กระถาง 
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S0001: การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์งานถักทอจากเส้นใยกล้วยเพ่ือก าหนด
แผนในเชิงพาณิชย์ 
 
โสภิดา  วิศาลศกัดิ์กลุ 1  อรวลัภ์  อปุถมัภานนท์ 2   
1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีไ้ด้ศกึษาการออกแบบผลติภณัฑ์งานถกัทอจากเส้นใยกล้วยรูปแบบตา่งๆ ให้มีความสวยงาม และ
ศกึษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลติภณัฑ์งานถกัจากเส้นใยกล้วย โดยการออกแบบผลติภณัฑ์จากเส้นใยกล้วย 
2 รูปแบบ ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์งานถกัจากเส้นใยกล้วยรูปแบบเส้นใยกลม และผลติภณัฑ์งานทอจากเส้นใยกล้วย
รูปแบบเส้นใยแบน เพื่อน าผลติภณัฑ์ที่ได้ไปศกึษาการยอมรับของผู้บริโภคโดยใช้แบบส ารวจการยอมรับของผู้บริโภค
ที่มีตอ่ผลติภณัฑ์งานถกัทอจากเส้นใยกล้วย ด้วยวิธี Central Location Test (CLT) จากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 125 คน 
แล้วน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยหาค่าร้อยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาวิจยั พบว่า เส้นใย
กล้วยรูปแบบเส้นใยกลมสามารถน ามาออกแบบเป็นผลติภณัฑ์ดอกไม้ประดษิฐ์และเคร่ืองประดบัได้ สว่นเส้นใยกล้วย
รูปแบบเส้นใยแบนสามารถน ามาออกแบบเป็นกระเป๋าถือรูปทรงต่างๆ ปกสมดุโน้ต กลอ่งเก็บของ และแจกนัรูปทรง
ตา่งๆ ได้ ผลการศกึษาการยอมรับของผู้ บริโภคโดยรวม พบวา่ ผู้ตอบแบบส ารวจให้การยอมรับผลติภณัฑ์งานถกัทอ
จากเส้นใยกล้วย รูปแบบเส้นใยแบน มากกวา่ผลติภณัฑ์งานถกัทอจากเส้นใยกล้วย รูปแบบเส้นใยกลม โดยมีคา่เฉลีย่ 
4.56 + 0.50 และ 4.43 + 0.53 ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: การยอมรับของผู้บริโภค ผลติภณัฑ์งานถกัทอ เส้นใยกล้วย เชิงพาณิชย์ 
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S0008: พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความตัง้ใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ในอ าเภอ
หัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
พิชญนนัท์  นภาพรจินดาพชัร์ 1  ดร.มนีเนตร  วรชนะนนัท์ 2   
1 ส านกัวิจยั, คณะมนษุยศาสตร์และการจดัการการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความตัง้ใจที่จะ
เดินทางมาทอ่งเที่ยวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยที่มีความ
ตัง้ใจที่จะเดินทางมาทอ่งเที่ยวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ที่มีปัจจยั
สว่นบคุคล คือ อาย ุสถานภาพ รายได้ และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยใช้กลุม่ตวัอยา่ง 
คือ บคุคลทัว่ไปท่ีเป็นนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยที่มีภมูิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้
สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) F-test และทดความแตกต่าง
รายคูด้่วยคา่สถิติ LSD 
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตวัอย่างในงานวิจัยครัง้นี ้ มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน ส่วนใหญ่มีความตัง้ใจ
ทอ่งเที่ยวแหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) จ านวน 106 คน มีระยะเวลาที่ตัง้ใจจะใช้ในการเดินทาง
ทอ่งเที่ยวแบบค้าง 1 คืน จ านวน 206 คน ความตัง้ใจจะเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงวนัหยดุเสาร์/อาทิตย์ จ านวน 212 คน 
มีคา่ใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ตอ่ครัง้ (ไม่รวมคา่ที่พกั) ที่ 5,001-7,500 บาท 
จ านวน 194 คน มีคา่ใช้จ่ายต่อที่พกัต่อคืน ที่ 1,001-2,000 บาท จ านวน 158 คน รู้จกัสถานที่ทอ่งเที่ยวในอ าเภอหวัหิน
จาก Website ทางการทอ่งเที่ยว จ านวน 92 คน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจยัสว่นบคุคลของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ต่างกนัมีความ
ตัง้ใจที่จะเดินทางมาทอ่งเที่ยวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
2) พฤติกรรมนกัทอ่งเที่ยว ด้านระยะเวลาและช่วงเวลาในการเดินทางมาทอ่งเที่ยว และคา่ใช้จ่ายเฉลีย่ในการเดินทาง
มาทอ่งเที่ยวชาวไทยในแตล่ะครัง้มีผลตอ่ความตัง้ใจที่จะเดนิทางมาทอ่งเที่ยวใน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมนกัทอ่งเที่ยว, นกัทอ่งเที่ยวชาวไทย, หวัหิน 
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S0013: ปจจัยการมีสวนรวมของชุมชนท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุของ
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 

เอกลักษณ นวลรัตน1    
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนของเทศบาลตําบลบานใหม  

2) เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานใหม 3) เพ่ือศึกษาระดับความสัมพันธ

ระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานใหม และ 4) เพ่ือได

แนวทางในการเสนอแนะแนวทางการยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของ

เทศบาลตําบลบานใหมใหสูงขึ้น โดยกลุมตัวอยางคือ ผูสูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนของเทศบาลตําบลบานใหม ซึ่งเก็บรวม

รวมขอมูลโดยแบบสอบถาม จํานวน 305 คน จากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนคือ การสุมแบบชั้นภูมิและ      

สุมแบบงาย และใชสถิติเชิงพรรณนาและสถติิอางอิงประเภทการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันใน

การวิเคราะหขอมูล และกลุมตัวอยางในการสัมภาษณคือ ประธานชมรม/กลุมท่ีเปนผูสูงอายุ ผูบริหารทองถิ่นของ

เทศบาลตําบลบานใหม และเจาหนาท่ีจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับงานผูสูงอายุ ซึ่งเกบ็รวมรวมขอมูลโดยใชแบบ

สัมภาษณ จํานวน 7 คน จากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนโดยรวมอยูในระดับมาก 2) ระดับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยรวมอยูในระดับมาก 3) ระดับความสัมพันธระหวางระดับการมีสวนรวมของประชาชนกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานใหม พบวา มีความสัมพันธกันในทางบวกอยูในระดับปาน

กลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 4) เทศบาลตําบลบานใหมควรมีการกําหนดนโยบายผูสูงอายุให

สอดคลองกับการพัฒนาในแตละระดับ เพ่ือนํามากําหนดโครงการท่ีมีงบประมาณสนับสนุน รวมถึงตองมีการ

ประชาสัมพันธเชิญชวนผูสูงอายุใหเขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสงผลอยางมากตอการเขารวมกิจกรรมของ

ผูสูงอาย ุ 

 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม, ผูสูงอายุ, คุณภาพชีวิต 
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S0014: คุณภาพการให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพืน้บ้านขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 
ปริฉตัร  ณิชาพทัธ์ 1   
1 นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดบัการให้บริการด้านแหลง่ท่องเที่ยวของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง 
2) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง 3) เพื่อศึกษา
ปัจจยัการให้บริการด้านแหลง่ท่องเที่ยวที่สง่ผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยว 4) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันา 
การให้บริการด้านแหลง่ท่องเที่ยวของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ โดยกลุม่ตวัอย่างคือ 
นกัทอ่งเที่ยวของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วง ซึง่เก็บรวมรวมข้อมลูโดยแบบสอบถาม จ านวน 300 คน จากการสุม่ตวัอย่าง
แบบสุม่อย่างง่าย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน และกลุ่มตัวอย่างในการสมัภาษณ์คือ นกัท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑ์
พืน้บ้านวดัมว่ง และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนกัทอ่งเที่ยวของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัมว่ง ซึง่เก็บรวมรวมข้อมลูโดยใช้แบบ
สมัภาษณ์ จ านวน 7 คน จากการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัการให้บริการด้านแหลง่ท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ระดบัความพึงพอใจ
ของนกัทอ่งเที่ยวโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 3) สมการพยากรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์แบบถดถอยพหคุณูระหวา่งระดบั
การให้บริการด้านแหลง่ท่องเที่ยวกบัระดบัความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยว พบวา่ การตอบสนอง และการดแูลเอาใจใส ่
เป็นปัจจยัที่สามารถน ามาพยากรณ์ความพึงพอใจของนกัทอ่งเที่ยวได้ และ 4) แนวทางการพฒันาการให้บริการด้าน
แหลง่ท่องเที่ยวของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัม่วงที่ส าคญัคือ การสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีนา่สนใจเก่ียวกบัวิถีชีวิตพืน้บ้าน 
และท าให้นกัทอ่งเที่ยวได้เข้าไปมีสว่นร่วมกบักิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ประทบัใจให้แก่นกัทอ่งเที่ยว ตลอดจน
มีกิจกรรมประชาสมัพนัธ์สร้างการรับรู้เพื่อน านกัทอ่งทอ่งเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมอยา่งตอ่เนื่อง 
 
ค าส าคัญ: การให้บริการแหลง่ทอ่งเที่ยว องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านมว่ง 
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S0015: ความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรของเทศบาลต าบล
อ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 
วิภาวี  ธรรมศิริพงษ์ 1   
1 นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัการประชาสมัพนัธ์ของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 2) เพื่อศึกษา
ระดบัภาพลกัษณ์องค์กรของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 3) เพื่อศกึษาระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งการประชาสมัพนัธ์กบั
ภาพลกัษณ์องค์กรของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ และ 4) เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาการประชาสมัพนัธ์ของเทศบาล
ต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยกลุม่ตวัอยา่งคือ ตวัแทนครัวเรือนของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 
ซึง่เก็บรวมรวมข้อมลูโดยแบบสอบถาม จ านวน 393 คน จากการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอนคือ การสุม่แบบชัน้ภมูิ
และสุม่แบบง่าย และใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงประเภทการวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั
ในการวิเคราะห์ข้อมลู และกลุม่ตวัอย่างในการสมัภาษณ์คือ ตวัแทนครัวเรือนของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ผู้บริหาร
ท้องถ่ินของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ และเจ้าหน้าที่จากสว่นราชการที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานในพืน้ที่ ซึ่งเก็บรวม
รวมข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์ จ านวน 7 คน จากการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดบัการประชาสมัพนัธ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ระดบัระดบัภาพลกัษณ์องค์กร
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 3) ระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างการประชาสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์องค์กรของเทศบาลต าบล
อ้อมใหญ่ พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง (0.405) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
และ 4) เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ควรมีการจดัท าเนือ้หาการประชาสมัพนัธ์ที่น่าสนใจ เพื่อสื่อสารอย่างตอ่เนื่องในทกุ
สปัดาห์ และใช้มีกิจกรรมสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้ประชาชนได้ซกัถามข้อสงสยั ซึ่งจะช่วยยกระดบัความเช่ือมัน่ 
และเกิดความร่วมมือจากคนในชมุชนในการพฒันาพืน้ท่ี 
 
ค าส าคัญ: การประชาสมัพนัธ์ ภาพลกัษณ์องค์กร เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563            27 มีนาคม 2563 

  

S0017: กลยุทธสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต บริษัท ไทย
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษาสาขาดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

อรอุมา ปฐมวัฒนกจิ1    
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับสวนประสมทางการตลาดในมุมมองผูบริโภคของธุรกิจประกัน

ชีวิต 2) เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของธุรกิจประกันชีวิต 3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเห็นของ

ผูบริโภคตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัท ไทยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) สาขาดานชาง และ 4) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธสวนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ผูบริโภคของธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สาขาดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลุม

ตัวอยางคือ ลูกคาของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สาขาดานชาง ซึ่งเก็บรวมรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม 

จํานวน 330 คน จากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนคือ การสุมแบบชั้นภูมิและสุมแบบงาย และใชสถิติเชิง

พรรณนาและสถิติอางอิงประเภทการวิเคราะหเปรียบเทียบความเห็นของผูบริโภค กรณีท่ีมีความแตกตาง ผูวิจัยจะทํา

การเปรียบเทียบรายคูตามวิธีการของ Scheffe และกลุมตัวอยางในการสัมภาษณคือ ลูกคาของบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) สาขาดานชาง และเจาหนาท่ีฝายการตลาดของบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สาขา

ดานชาง ซึ่งเก็บรวมรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ จํานวน 7 คน จากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก 2) ระดับการตัดสินใจซื้อ

โดยรวมอยูในระดับมาก 3) ผลการเปรียบเทียบความเห็นของผูบริโภค พบวา ปจจัยสวนบุคลของผูบริโภคท่ีแตกตาง

กัน ไดแก ชวงอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) สาขาดานชาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 4) แนวทางการพัฒนากลยุทธสวน

ประสมทางการตลาดท่ีสําคัญคือ การสรางเน้ือหาขาวสารท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภค จากน้ันจึงทําการส่ือสารสราง

ความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูบริโภคตอผลิตภัณฑ และตองเปดชองทางใหผูบริโภคไดมีโอกาสทดลองซื้อผลิตภัณฑได

โดยงาย รวมถึงตองมีการศึกษาหาความตองการของลูกคาอยางตอเน่ือง เพ่ือนํามาพัฒนาผลิตภัณฑท่ีตรงกับความ

ตองการของตลาด  

 

คําสําคัญ: กลยุทธสวนประสมทางการตลาด, ประกันชีวิต, การตัดสินใจ, บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
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S0018: กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนพุทรา อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 
บญุณฐักาญจน์  จนัทร์เจริญ 1   
1 นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดบักระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององค์การบริหารสว่นต าบล
ดอนพทุรา 2) เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิผลการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนพทุรา 3) เพื่อศึกษาสมการ
ท านายของกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ดอนพุทรา และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันากระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององค์การบริหารสว่นต าบล
ดอนพทุรา อ าเภอดอนตมู จงัหวดันครปฐม โดยกลุม่ตวัอย่างคือ ตวัแทนครัวเรือนขององค์การบริหารสว่นต าบลดอน
พทุรา ซึง่เก็บรวมรวมข้อมลูโดยแบบสอบถาม จ านวน 300 คน จากการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอนคือ การสุม่แบบ
ชัน้ภมูิและสุม่แบบง่าย และใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงประเภทการวิเคราะห์ถดถอยพหแุบบขัน้ตอนในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และกลุ่มตวัอย่างในการสมัภาษณ์คือ ตัวแทนครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา 
ผู้บริหารท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา 
จ านวน 7 คน จากการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ระดบักระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ระดบัประสทิธิผล
การท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 3) สมการพยากรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างระดับ
กระบวนการจัดท าแผนยทุธศาสตร์กบัระดบัประสิทธิผลการท างาน พบว่า ด้านการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
และด้านการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา เป็นปัจจัยกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถน ามา
พยากรณ์ประสิทธิผลการท างานได้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ 4) แนวทางการพฒันากระบวนการ
จดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององค์การบริหารสว่นต าบลดอนพทุราให้มีคณุภาพสงูขึน้คือ การปรับปรุงวิธีการพฒันาพืน้ที่
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องมีการสื่อสารประเด็นการพฒันาที่ได้รับการ
ปรับปรุงเพื่อสร้างการยอมรับ และความร่วมมือจากประชาชนในการเข้าไปปฏิบตัิในพืน้ที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนพทุรา 
 
ค าส าคัญ: การจดัท าแผนยทุธศาสตร์, กระบวนการ, ประสทิธิผล 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
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S0019: การเมืองภาคพลเมืองที่ ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเลาขวัญ อ าเภอ
เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
วิชิต  หอมเนียม 1   
1 นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัการเมืองภาคพลเมืองของเทศบาลต าบลเลาขวญั 2) เพื่อศึกษา
ระดับการพัฒนาท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลเลาขวัญ 3) เพื่อศึกษาระดับ
ความสมัพันธ์ระหว่างการเมืองภาคพลเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินของ
เทศบาลต าบลเลาขวญั และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาความเข้มแข็งของการเมืองภาคพลเมืองของเทศบาล
ต าบลเลาขวญั อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรีุ โดยกลุม่ตวัอย่างคือ ตวัแทนครัวเรือนของเทศบาลต าบลเลาขวญั 
ซึง่เก็บรวมรวมข้อมลูโดยแบบสอบถาม จ านวน 301 คน จากการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอนคือ การสุม่แบบชัน้ภูมิ
และสุม่แบบง่าย และใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงประเภทการวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั
ในการวิเคราะห์ข้อมูล และกลุ่มตวัอย่างในการสมัภาษณ์คือ ตวัแทนครัวเรือนของเทศบาลต าบลเลาขวญั ผู้บริหาร
ท้องถ่ินของเทศบาลต าบลเลาขวญั และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเลาขวัญ ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สมัภาษณ์ จ านวน 7 คน จากการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 ผลการวิจยั พบวา่ 1) ระดบัการเมืองภาคพลเมือง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ระดบัยทุธศาสตร์การพฒันา
ท้องถ่ิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ระดับความสมัพันธ์ระหว่างการเมืองภาคพลเมืองกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถ่ินของเทศบาลต าบลเลาขวญั พบว่า มีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 และ 4) เทศบาลต าบลเลาขวญัควรมีการพฒันาช่องทางการเข้ามีสว่นร่วมของประชาชนในแตล่ะกลุม่
ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้โดยง่าย และจดักิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจถึงวิธีการท างานของเทศบาลต าบลเลาขวญั
ให้ประชาชนได้รับทราบอยา่งตอ่เนื่อง รวมถงึสนบัสนนุกิจกรรมจิตอาสาในพืน้ท่ีอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างการมีสว่นร่วม
และความเข้มแข็งของชมุชนในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: การเมืองภาคพลเมือง, ยทุธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ิน, เทศบาลต าบลเลาขวญั 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0020: การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรของเทศบาลต าบลเบิกไพร 
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 
เขมะสริิ  แสงรอด 1   
1 นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองนีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลต าบล
เบิกไพร 2) เพื่อศึกษาระดับภาพลกัษณ์องค์กรของงานทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลต าบลเบิกไพร 3) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความเห็นของผู้ รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร์ตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน ตอ่
ภาพลกัษณ์องค์กรของเทศบาลต าบลเบิกไพร 4) เพื่อสร้างข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางการยกระดบัการให้บริการด้าน
งานทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลต าบลเบิกไพรให้มีคณุภาพสงูขึน้ โดยกลุม่ตวัอย่างคือ ประชาชนที่เข้ามารับบริการ
ด้านงานทะเบียนราษฎร์ในสว่นของเทศบาลต าบลเบิกไพร ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมลูโดยแบบสอบถาม จ านวน 360 คน 
จากการสุ่มแบบบังเอิญ และใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงประเภทการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเห็นของ
ผู้บริโภค กรณีที่มีความแตกต่าง ผู้วิจยัจะท าการเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe และกลุม่ตวัอย่างในการ
สมัภาษณ์คือ ประชาชนที่เข้ามารับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร์ในสว่นของเทศบาลต าบลเบิกไพร ผู้บริหารท้องถ่ิน
ของเทศบาลต าบลเบิกไพร และเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลต าบลเบิกไพร ซึ่งเก็บรวม
รวมข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์ จ านวน 7 คน จากการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ระดบัการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ระดบัภาพลกัษณ์
องค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 3) ผลการเปรียบเทียบความเห็นของประชาชนที่เข้ามารับบริการด้านงานทะเบียน
ราษฎร์ในสว่นของเทศบาลต าบลเบิกไพร พบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคลที่แตกตา่งกนั ได้แก่ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้เฉลีย่
ตอ่เดือน ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์องค์กรของเทศบาลต าบลเบิกไพร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 4) แนวทาง 
การยกระดบัการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลต าบลเบิกไพรให้มีคุณภาพสงูขึน้คือ พฒันาระบบ
บริการจดุเดียวเบ็ดเสร็จในกรณีที่มีการแจ้งตายตา่งพืน้ที่ ญาติผู้ตายจะต้องด าเนินการ 2 ครัง้คือ แจ้งออกใบมรณะบตัิ
ในพืน้ที่ และเดินทางไปยงัภมูิล าเนาตามทะเบียนบ้านของผู้ตายเพื่อแจ้งย้ายผู้ตายเข้าไปสูท่ะเบียนบ้านกลาง ซึ่งเป็น
ภาระที่ท าให้เกิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ในการเดินทาง นอกจากนี ้เทศบาลต าบลเบิกไพรควรมีการจดัท าเนือ้หาเพื่อให้ความรู้
เก่ียวกบังานทะเบียนราษฎร์ และมีการประชาสมัพนัธ์อยา่งตอ่เนื่องในทกุสปัดาห์ 
 
ค าส าคัญ: งานทะเบียนราษฎร์, ภาพลกัษณ์องค์กร, เทศบาลต าบลเบิกไพร 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
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S0021: คุณภาพการให้บริการสาธารณะที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในพืน้ที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 
ภทัรชา  แหวนออ่น 1   
1 นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดบัการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นต าบลดอนพทุรา 
2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา 3) เพื่อศึกษาระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการสาธารณะกับความพึงพอใจของประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบ ล 
ดอนพุทรา และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา 
อ าเภอดอนตมู จงัหวดันครปฐม โดยกลุ่มตวัอย่างคือ ตวัแทนครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา ซึ่ง
เก็บรวมรวมข้อมลูโดยแบบสอบถาม จ านวน 300 คน จากการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอนคือ การสุม่แบบชัน้ภูมิ
และสุม่แบบง่าย และใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงประเภทการวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั
ในการวิเคราะห์ข้อมลู และกลุม่ตวัอย่างในการสมัภาษณ์คือ ตวัแทนครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา 
ผู้บริหารท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลดอนพทุรา และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบลดอนพทุรา ซึ่ง
เก็บรวมรวมข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์ จ านวน 7 คน จากการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดบัการให้บริการสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ระดบัความพึงพอใจของ
ประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ระดบัความสมัพันธ์ระหว่างการให้บริการสาธารณะกับความพึงพอใจของ
ประชาชนขององค์การบริหารสว่นต าบลดอนพทุรา พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทราควรมีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลการ
ให้บริการในด้านต่างๆ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลเฉพาะเร่ือง ผ่านทางเว๊ปไซต์ และเฟสบุ๊ค และให้มีการจัดท าเนือ้หา
เก่ียวกบัข้อมลูที่ถกูถามบอ่ยเพื่อแก้ไขปัญหาเบือ้งตนให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความพงึพอใจให้แก่ประชาชน 
 
ค าส าคัญ: การให้บริการสาธารณะ องค์การบริหารสว่นต าบลดอนพทุรา 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
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S0022: ปัจจัยธรรมาภิบาลที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
 
ชรีรัตน์  นวลมะ 1   
1 นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัปัจจัยธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 2) เพื่อศึกษา
ระดบัการปฏิบตัิหน้าที่ของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 3) เพื่อศกึษาระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัธรรมาภิบาลกบัการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ และ 4) เพื่อสร้างข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางการยกระดบัปัจจยัธรรมาภิบาล
ที่มีตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ให้สงูขึน้ โดยกลุม่ตวัอยา่งคือ ตวัแทนครัวเรือนของเทศบาลต าบล
อ้อมใหญ่ ซึง่เก็บรวมรวมข้อมลูโดยแบบสอบถาม จ านวน 393 คน จากการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอนคือ การสุม่
แบบชัน้ภมูิและสุม่แบบง่าย และใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงประเภทการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
แบบเพียร์สนัในการวิเคราะห์ข้อมลู และกลุม่ตวัอยา่งในการสมัภาษณ์คือ ตวัแทนครัวเรือนของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 
ผู้บริหารท้องถ่ินของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ และเจ้าหน้าที่จากสว่นราชการที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานในพืน้ที่ ซึ่ง
เก็บรวมรวมข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์ จ านวน 7 คน จากการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดบัปัจจยัธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ระดบัการปฏิบตัิหน้าที่โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก 3) ระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัธรรมาภิบาลกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 
พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกอยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 4) เทศบาล
ต าบลอ้อมใหญ่จะต้องมีการสื่อสารแนวทางการด าเนินงาน และความก้าวหน้าในการพฒันาท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจอนัดีและความเช่ือมัน่สูช่มุชน 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัธรรมาภิบาล เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 
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S0023: ปัจจัยสมรรถนะท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 
วศิน  วิบลุศิลป์ 1   
1 นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัสมรรถนะการด าเนินงานของผู้ ใหญ่บ้านอ าเภอบางแพ จงัหวดั
ราชบรีุ 2) เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงานของผู้ ใหญ่บ้านอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี 3) เพื่อศึกษาสมการท านาย
ของปัจจยัสมรรถนะท่ีสง่ผลต่อการด าเนินงานของผู้ใหญ่บ้านอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบรีุ และ 4) เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการพฒันาสมรรถนะการด าเนินงานของผู้ ใหญ่บ้าน อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบรีุ โดยกลุม่ตวัอย่างคือ ตวัแทน
ครัวเรือนในหมู่บ้านของอ าเภอบางแพ ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมลูโดยแบบสอบถาม จ านวน 391 คน จากการสุม่ตวัอย่าง
แบบหลายขัน้ตอนคือ การสุม่แบบชัน้ภมูิและสุม่แบบง่าย และใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงประเภทการวิเคราะห์
ถดถอยพหแุบบขัน้ตอนในการวิเคราะห์ข้อมลู และกลุม่ตวัอย่างในการสมัภาษณ์คือ ตวัแทนครัวเรือนในหมู่บ้านของ
อ าเภอบางแพ ก านนั หวัหน้าสว่นราชการระดบัอ าเภอ และปลดัอ าเภอ ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสมัภาษณ์ 
จ านวน 9 คน จากการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัสมรรถนะการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ระดบัการด าเนินงานของ
ผู้ใหญ่บ้านโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 3) สมการพยากรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์แบบถดถอยพหคุณูระหวา่งระดบัสมรรถนะ
การด าเนินงานกบัระดบัการด าเนินงานของผู้ ใหญ่บ้าน พบวา่ ด้านศกัยภาพเพื่อน าการปรับเปลีย่น และด้านการสอน
งานและมอบหมายงาน เป็นปัจจัยสมรรถนะที่สามารถน ามาพยากรณ์ผลการด าเนินงานของผู้ ใหญ่บ้านได้ และ 4) 
แนวทางการพฒันาสมรรถนะการด าเนินงานของผู้ใหญ่บ้านให้มีคณุภาพสงูขึน้คือ การพฒันาสมรรถนะให้ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นนกัประสานงานระหวา่งสว่นราชการกับประชาชนในพืน้ท่ีให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกบัความ
ต้องการของชมุชน โดยอ าเภอต้องมอบหมายให้ปลดัอ าเภอท าหน้าที่พ่ีเลีย้ง และร่วมบรูณาการภารกิจในพืน้ท่ี 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัสมรรถนะ, ผู้ใหญ่บ้าน, การด าเนินงาน 
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S0024: ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ต ารวจภูธรภาค 7 
 
บรรจบ  ดีประสทิธ์ิ 1   
1 นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดบัปัจจยัการน านโยบายไปปฏิบตัิของศนูย์อ านวยการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภธูรภาค 7 2) เพื่อศกึษาระดบัการด าเนินงานด้านการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด 
ของศนูย์อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภธูรภาค 7 3) เพื่อศึกษาระดบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัการน านโยบายไปปฏิบตัิที่มีต่อการด าเนินงานด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของศนูย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภูธรภาค 7 และ 4) เพื่อสร้างข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภธูรภาค 7 ให้เกิดความตอ่เนื่องและมีประสทิธิภาพ โดยกลุม่ตวัอยา่งคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ของของศนูย์อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภธูรภาค 7 ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมลูโดยแบบสอบถาม 
จ านวน 278 คน จากการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอนคือ การสุม่แบบชัน้ภมูิและสุม่แบบง่าย และใช้สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติอ้างอิงประเภทการวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัในการวิเคราะห์ข้อมลู และกลุม่ตวัอยา่ง
ในการสมัภาษณ์คือ ผู้บริหารศนูย์อ านวยการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภธูรภาค 7 และเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ระดบัปฏิบตัิของศนูย์อ านวยการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภธูรภาค 7 ซึง่เก็บรวมรวมข้อมลูโดยใช้แบบ
สมัภาษณ์ จ านวน 11 คน จากการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 ผลการวิจยั พบวา่ 1) ระดบัปัจจยัการน านโยบายไปปฏิบตัิโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ระดบัการด าเนินงาน
ด้านการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 3) ระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการน านโยบาย
ไปปฏิบตัิกบัการด าเนินงานด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกอยู่ในระดบั
ปานกลาง (0.469) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 4) แนวทางการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
ต ารวจภธูรภาค 7 ให้เกิดความตอ่เนื่องและมีประสทิธิภาพ คือ การพฒันารูปแบบการปอ้งกนัและปราบรามยาเสพติด
ให้สอดคล้องกบับริบทพืน้ที่ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแสวงหาเครือข่ายการท างานที่เน้นการป้องกนัน าการ
ปราบปราม รวมถึงพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าที่ต ารวจอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการท างานได้
อยา่งคลอ่งตวั และมีประสทิธิภาพสงู 
 
ค าส าคัญ: นโยบาย, การปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด 
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S0026: รูปแบบการเพิ่มประสิทธิผลในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อการพัฒนาชุมชน 
 
พิสฐิ  โอง่เจริญ 1   
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตัิงานของ อพม. 2) เพื่อศกึษาการ
พฒันาศกัยภาพ อพม. ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสทิธิผล และ 3) เพื่อน าเสนอรูปแบบการเพิ่ม
ประสิทธิผลในการพฒันา อพม. เพื่อการพฒันาชมุชน กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจาก อพม. ในระดบัหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ ในจงัหวดัราชบรีุ จ านวนทัง้สิน้ 313 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ การ
สงัเกตการณ์ การประชมุกลุม่ ใช้สถิติเชิงพรรณาบรรยายข้อมลูของกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนมุาน t-test และ F-test 
 ผลการวิจยั พบวา่ รูปแบบการเพิ่มประสทิธิผลในการพฒันา อพม. เพื่อการพฒันาชุมชน คือ การเสริมสร้าง
ศกัยภาพของ อพม. ในฐานะสว่นหนึ่งของกลไกการขบัเคลื่อนงานด้านพฒันาสงัคมและสวสัดิการของภาครัฐในบทบาท
การท างาน ใน 3 ภารกิจหลกั คือ งานชีเ้ป้า-เฝา้ระวงั งานเช่ือมกลุม่เดิม-เสริมสร้างกลุม่ใหม่และการร่วมใจท าแผน
ชมุชน รวมทัง้พฒันาศกัยภาพ อพม. ทัง้ในเชิงปฏิบตัิการและเชิงนโยบาย ดงันี ้1) เชิงปฏิบตัิการ 7 ด้าน ประกอบด้วย 
การมีสว่นร่วมตามบทบาทหน้าที่ การฝึกอบรมและพฒันา การประชาสมัพนัธ์ การสร้างแรงจูงใจ การยกระดบัการศกึษา
ให้สงูขึน้ การมีปฏิสมัพนัธ์กลุม่และการท างานเป็นทีม และ 2) เชิงนโยบาย 5 ด้าน ประกอบด้วย การบริหารจดัการงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ การปลกูจิตส านึกร่วมให้ประชาชน การจดัตัง้องค์การอาสาพฒันาสงัคมระดบัชาติ การจดัตัง้
ศนูย์อาสาสมคัรระดบัชาติ ระดบัจงัหวดัและการจดัให้มีกองทนุสนบัสนนุกิจกรรม 
 
ค าส าคัญ: การเพิ่มประสิทธิผล, การพฒันาศกัยภาพ, อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (อพม.), 

การพฒันาชมุชน 
 
 

336



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

S0028: พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
กฤตพงศ์  อดิษะ 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศกัดิ์  เพชรสถิต 2 
1 ส านกัวิจยั, มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์ของการวิจยั 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ที่มา
ทอ่งเที่ยววดัพนญัเชิงวรวิหาร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 2) เปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการตดัสนิใจของนกัท่องเที่ยว
ชาวไทย ที่มาท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จัยครัง้นี ้คือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหา

คา่ความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลี่ย (X ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับการทดสอบ
สมมติฐาน ผู้ วิจยัใช้การวิเคราะห์ข้อมลู โดยการทดสอบที (Independent t-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และการทดสอบรายคู ่โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) 
 ผลการวิจยั พบว่า ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุัง้แต่ 20-30 ปี  
มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากวา่ 15,000 บาท 
และมีประสบการณ์ในการทอ่งเที่ยว 6-10 ครัง้ตอ่ปี มีพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัทอ่งเที่ยวชาวไทย ที่มาทอ่งเที่ยว

วดัพนญัเชิงวรวิหาร จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมมีระดบัการตดัสินใจอยู่ระดบัมาก ( X = 3.94, S.D. = 

0.77) เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านความดึงดดูอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.15, S.D. = 0.75) ด้านการเข้าถึงแหลง่

ท่องเที่ยวอยู่ในระดบัมาก (X = 4.15, S.D. = 0.75) 3.98 ด้านกิจกรรมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.90, S.D. = 0.77) 

ด้านสิง่อ านวยความสะดวก (X = 3.87, S.D. = 0.82) และด้านความปลอดภยั (X = 3.81, S.D. = 0.74) ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมตุิฐาน การเปรียบเทียบปัจจยัสว่นบคุคลกบัระดบัพฤติกรรมการตดัสนิใจของนกัทอ่งเที่ยว
ชาวไทย ท่ีมาทอ่งเที่ยววดัพนญัเชิงวรวิหาร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ ด้านอาย ุด้านสถานภาพการสมรส ด้าน
ระดบัการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านประสบการณ์ในการท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัที่
ระดบั .05 สว่นด้านเพศไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: การตดัสนิใจ, พฤติกรรม, นกัทอ่งเที่ยวชาวไทย, วดัพนญัเชิงวรวิหาร 
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S0044: แนวทางการลดอัตราการลาออกของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินแห่งหน่ึง
ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
เบญญาภา  ศภุสาธิตกลุ 1 
1 นกัศกึษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตกุารลาออกและแนวทางการลดอตัราการลาออกของพนกังาน
บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินแห่งหนึง่ในจงัหวดัเชียงใหมท่ี่มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
โดยเก็บข้อมลูจากพนกังานทัง้หมดของบริษัท จ านวน 1,103 คน ด้วยการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีการ
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและการวิเคราะห์เนือ้หา จากการศึกษาพบว่าสาเหตขุองปัญหา
การลาออกของพนกังาน ได้แก่ 1. คา่ตอบแทนไม่เหมาะสมกบัภาระงานและสวสัดิการไม่เพียงพอ 2. มีการแบง่พรรค
แบ่งพวกกนัในที่ท างาน เพื่อนร่วมงานไม่เป็นมิตรและโดนเพื่อนร่วมงานกลัน่แกล้ง 3. ผู้บงัคบับญัชามุ่งเน้นงานมาก
เกินไป การสัง่งาน/มอบหมายงานไมช่ดัเจนและผู้บงัคบับญัชาไมใ่ห้เกียรติพนกังาน และ 4. ความกดดนัในการท างาน
จากนโยบายองค์กรที่ไม่แน่นอนและมีปัญหาด้านการสื่อสาร แนวทางการลดอตัราการลาออกที่ควรด าเนินการใน
ล าดบัแรกๆ คือ การเพิ่มเงินเดือนและสวสัดิการและการก าหนดนโยบายองค์กรที่มีความชดัเจน 
 
ค าส าคัญ: แนวทางการลดอตัราการลาออก การลาออก สาเหตกุารลาออก 
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S0045: แนวทางการเพิ่มการใช้บริการธนาคารออมสินผ่านช่องทางเคาท์เตอร์เซอร์วิสในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
กานต์ชนิต  เตชะจ าเริญ 1  กิตตินนัท์  พนัธุมสตุ 2   
1 บณัฑิตวิทยาลยั กลุม่วิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ กลุม่วิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาหาแนวทางเพิ่มปริมาณการใช้บริการธนาคารออมสินผา่นช่องทางตวัแทนของธนาคาร ณ เคาท์เตอร์
เซอร์วิสของร้านสะดวกซือ้ 7-ELEVEN โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อหาสาเหตทุี่สง่ผลให้ลกูค้าใช้บริการผา่นช่องทางเคาท์เตอร์
เซอร์วิสน้อยกว่าช่องทางอื่น ๆ ของธนาคาร ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มปริมาณการท าธุรกรรมผ่าน
ช่องทางดงักลา่วของลกูค้าธนาคารออมสนิ ผลการศึกษาของกลุม่ตวัอยา่งจากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 100 คน 
สมัภาษณ์เชิงลกึจ านวน 2 กลุม่ กลุม่ละ 20 คน และการสงัเกตภาคสนามจ านวน 45 สาขา พบว่าสองสาเหตหุลกัที่
ท าให้กลุม่เป้าหมายไม่ใช้บริการผ่านช่องทางดงักลา่ว คือ 1) การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ของธนาคารออมสินไป
ไมถ่ึงกลุม่เปา้หมาย ท าให้ลกูค้าไมรู้่จกัช่องทางเคาท์เตอร์เซอร์วิส 2) แม้วา่ลกูค้าจะรู้จกัช่องทางดงักลา่ว แตเ่ลือกไม่ใช้
บริการ เนื่องจากไมรั่บรู้ถึงคณุประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงความน่าเช่ือถือและความเสีย่งในการท าธุรกรรมเมื่อเทียบกบั
ช่องทางอื่น ๆ ที่ธนาคารเป็นผู้ ให้บริการโดยตรง ดงันัน้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว ผู้วิจยัจึงเสนอให้ธนาคารพฒันา
ช่องทางจดัจ าหนา่ยเดิมจากเคาท์เตอร์เซอร์วิสให้เป็นเคาท์เตอร์ธนาคารออมสนิภายในร้านสะดวกซือ้ 7-ELEVEN ใน
สาขาน าร่องแทน ร่วมกบัการสง่เสริมการตลาดด้วยสื่อโฆษณาทัง้ในรูปแบบสื่อภาพยนตร์โฆษณาผ่านโทรทศัน์และ
สงัคมออนไลน์ รวมถึงสื่อ ณ จุดซือ้ขาย ทัง้นี ้แม้ว่าธนาคารอาจเกิดต้นทุนที่เพิ่มสงูขึน้ แต่จะช่วยเพิ่มการรับรู้ เพิ่ ม
ประเภทของการท าธุรกรรม และเพิ่มความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกรรม ซึ่งจากประโยชน์ในหลายมมุมองที่กลา่วมา 
จะท าให้ลกูค้ารู้จกั และไว้วางใจในการใช้บริการช่องทางดงักลา่วของธนาคารออมสนิมากขึน้ 
 
ค าส าคัญ: ธนาคารออมสนิ, เคาท์เตอร์เซอร์วิส, ร้านสะดวกซือ้เซเวน่อีเลฟเว่น, การรับรู้คณุประโยชน์, กลยทุธ์ 5A 
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S0046: แนวทางการแก้ไขปัญหาสลากออมสินดจิิทัล 3 ปี ของธนาคารออมสิน 
 
บณัฑิต  ธรรมจารี 1  วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร 2   
1 บณัฑิตวิทยาลยั กลุม่วิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ กลุม่วิชาการเงิน, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสลากออมสินดิจิทลั 3 ปี เนื่องมาจากธนาคารออมสินได้พฒันา
รูปแบบการให้บริการ จากสลากออมสินแบบกระดาษ เป็นสลากออมสินแบบดิจิทลั แต่มีเพียงลกูค้าสว่นน้อยที่ซือ้
สลากออมสนิแบบดิจิทลั โดยสว่นใหญ่ยงัคงซือ้สลากในรูปแบบกระดาษเช่นเดิม ท าให้ยอดขายสลากออมสนิดิจิทลัมี
ปริมาณการขายในอตัราที่ต ่า และไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ผู้ศกึษาจึงได้น าแนวคิดทฤษฎีตลาดการเงิน ทฤษฎีเก่ียวกบั
การตดัสินใจซือ้ การออมเงิน กลยทุธ์ทางการตลาด 7Ps แผนผงัก้างปลา และงานวิจยัที่เก่ียวข้องมาช่วยในการแก้ไข
ปัญหา โดยใช้วิธีการเก็บข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูปฐมภมูิ ซึ่งเก็บข้อมลูจากแบบสอบถาม ทัง้จากผู้ เคยซือ้สลากดิจิทลั 
200 ราย ผู้ซือ้เฉพาะสลากกระดาษไม่ซือ้แบบดิจิทลั 200 ราย และการสมัภาษณ์เชิงลกึจากผู้ เคยซือ้สลากดิจิทลั 15 ราย 
ผู้ซือ้เฉพาะสลากกระดาษไมซ่ือ้แบบดิจิทลั 15 ราย แล้ววิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งจากผลการศึกษาครัง้นีท้ าให้พบแนวทางแก้ไขปัญหา คือปรับปรุงผลิตภณัฑ์สลาก
ออมสินดิจิทลั ให้ลกูค้าสามารถระบจุ านวนหน่วยที่ต้องการซือ้แทนการเลอืกราคา และเพิ่มรางวลัยอ่ยของสลากออมสิน
ดิจิทลั ซึง่แนวทางดงักลา่วจะสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ในระยะยาว สามารถรักษาลกูค้าเก่า และ
เพิ่มลกูค้าใหมไ่ด้ 
 
ค าส าคัญ: สลากออมสนิ, สลากออมสนิดิจิทลั, ธนาคารออมสนิ, รางวลั 
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S0047: การศึกษาปัญหาผู้ใช้บริการ Mobile Banking ไม่เลือกใช้บริการ MyMo (Application 
Mobile Banking ธนาคารออมสิน) 
 
กญุช์กณัฐิกา  ชนะชยั 1  วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร 2   
1 บณัฑิตวิทยาลยั กลุม่วิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 2 อาจารย์ กลุม่วิชาการเงิน, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาผู้ ใช้บริการ Mobile Banking ไม่เลือกใช้บริการ MyMo และ
แนวทางในการแก้ปัญหาผู้ ใช้บริการ Mobile Banking ไม่เลือกใช้บริการ MyMo สืบเนื่องมาจากธนาคารออมสินมี
ปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยต่อบญัชีผู้ ใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ต ่ากว่าปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยต่อบญัชี Mobile Banking 
ธนาคารอื่นๆ เกิดเป็นสว่นต่างที่ลกูค้า MyMo ไปท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชนัของธนาคารอื่น และสว่นต่างนีม้ีแนวโน้ม
เพิ่มสงูขึน้ ทฤษฎีที่ใช้เป็นข้อมลูในการศึกษา ได้แก่ ทฤษฎีการบริหารเงินสด ทฤษฎีสว่นประสมการตลาด ทฤษฎีการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ การสมัภาษณ์ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม โดยใช้แหลง่ข้อมลูปฐมภมูิ 2 แหลง่ ได้แก่ ผู้ ใช้ MyMo ของ
ธนาคารออมสิน และผู้ ใช้ Mobile Banking ของธนาคารอื่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชิง
พรรณา ได้แก่  หารแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และคา่เฉลีย่ และใช้สถิติเชิงอนมุานในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test 
 ผลการศึกษาพบสาเหตสุ าคญัของปัญหาผู้ ใช้งาน MyMo ไม่ประทบัใจด้านการสง่เสริมการตลาด มีระดบั
ความพึงพอใจระดบัปานกลาง วิเคราะห์เสนอให้พฒันาแอปพลิเคชนัให้แจ้งเตือนโปรโมชัน่เมื่อผู้ ใช้งานเข้าในบริเวณ
เขตพืน้ที่ที่รองรับการช าระเงิน และระบบแจ้งเตือนเมื่อได้รับแต้มสะสมใน GSB Money จากการท าธุรกรรมเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหา คาดว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจด้านการสง่เสริมการตลาด ทราบแต้มสะสมจากการ
ท าธุรกรรม และโปรโมชัน่ใหม ่ของธนาคารออมสนิอยูเ่สมอ เกิดการกระตุ้นลกูค้าให้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผา่น
แอปพลเิคชนั MyMo 
 
ค าส าคัญ: ธนาคารออมสนิ, แอปพลเิคชนั MyMo, ธุรกรรมทางการเงิน 
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S0048: แนวทางการแก้ไขปัญหาการท าธุรกรรมที่ลดลงด้าน Corporate Internet Banking ของ
ธนาคารออมสิน 
 
นรากร  พิสษิพฒุิธาดา 1  นงนภสั  แก้วพลอย 2   
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 กลุม่วิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสติ เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาจ านวนรายการธุรกรรมในระบบ Corporate Internet 
Banking ของลกูค้าที่ลดลง และหาแนวทางในการเพิ่มรายได้คา่ธรรมเนียมการท าธุรกรรม ที่สบืเนื่องจากรายงานสรุป
ประจ าเดือน มกราคม 2560 ถึง เดือนพฤษภาคม 2562 มียอดจ านวนผู้สมคัรเข้าใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ แต่ยอด
การท าธุรกรรมกลบัมีแนวโน้มลดลง ซึง่สง่ผลตอ่รายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารท่ีลดลงสอดคล้องกบัรายงานรายได้
ค่าธรรมเนียมเดือน มกราคม 2560 ถึง เดือนพฤษภาคม 2562 ที่มีแนวโน้มลดลง ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏี
พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศกัยภาพ (SWOT) ผงัก้างปลา (Fishbone Diagram) และงานวิจยั
ที่เก่ียวข้อง ร่วมกบัการวิจยัเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมลูปฐมภมูิ จากกลุม่ตวัอยา่งลกูค้านิติบคุคลผู้  ใช้บริการระบบ 
Corporate Internet Banking ของธนาคารออมสนิ จ านวน 351 ตวัอย่าง วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่ามากที่สดุ (Maximum) ค่าน้อยที่สดุ (Minimum) ค่าเฉลีย่ (Mean) 
และคา่สถิติร้อยละ (Percentage) 
 ผลจากการวิจยัครัง้นีพ้บสาเหตขุองปัญหาที่สง่ผลให้จ านวนรายการธุรกรรมในระบบ Corporate Internet 
Banking ของลกูค้า และรายได้ในสว่นของคา่ธรรมเนียมลดลง เนื่องจากธนาคารมีการแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้าลา่ช้า
เมื่อเกิดปัญหากับระบบ Corporate Internet Banking การท าธุรกรรมมีความซบัซ้อน และธนาคารมีการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมสงู ซึง่จากปัญหาทัง้ 3 ด้าน มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดงันี ้1) ด้านการแก้ไขปัญหาที่ลา่ช้า ด้วยการเพิ่ม
พนกังานส าหรับแก้ไขปัญหาให้เพียงพอและรองรับต่อจ านวนลกูค้าที่เพิ่มขึน้ 2) ด้านธุรกรรมที่ซบัซ้อน ธนาคารต้อง
ปรับเปลี่ยนเมนูและลดขัน้ตอนในการเข้าถึงการท าธุรกรรม 3) ด้านค่าธรรมเนียมที่สงู ธนาคารต้องจัดท าโปรโมชั่น
คา่ธรรมเนียมให้กบัลกูค้ารายเก่าและสมคัรใช้บริการใหม่ 
 
ค าส าคัญ: ธนาคารออมสนิ, Corporate Internet Banking 
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S0058: แนวทางการแก้ปัญหาในการติดตามหนีข้องสินเช่ือธนาคารประชาชนธนาคารออมสิน
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตบางเขน ภาค 1 
 
จิราภรณ์  ศิริสรัุกษ์ 1  ผศ.ดร.วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร 2   
1, 2 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาแนวทางการแก้ปัญหาในการติดตามหนีข้องสนิเช่ือธนาคารประชาชน 
ธนาคารออมสนิสาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เขตบางเขน ภาค 1 และเพื่อน าผลการศกึษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาในการติดตามหนีข้องสินเช่ือธนาคารประชาชน โดยการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบผสมทัง้เชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพ ซึง่ได้ท าการศกึษาจาก 2 กลุม่ตวัอยา่ง และมีการใช้เคร่ืองมือในการศกึษา 2 แบบ คือ การใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ส าหรับกลุม่ลกูหนีค้้างช าระท่ีเป็นหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ของสนิเช่ือธนาคารประชาชน จ านวน 100 
ราย และการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึรายบคุคล (In-depth interview) โดยกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการสมัภาษณ์คือกลุม่
พนกังานธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 8 ราย และกลุ่มพนกังานธนาคารออมสินจากหน่วย
บริหารหนีแ้ละคดีธนาคารออมสนิเขตบางเขน ภาค 1 จ านวน 15 ราย 
 ผลการศึกษา พบวา่ มีวิธีการติดตามหนีท้ี่ลกูหนีไ้ด้รับการติดตามมากที่สดุ 3 อนัดบั คือ วิธีการติดตามทาง
โทรศพัท์ วิธีการสง่จดหมายติดตาม และการลงพืน้ที่ติดตามของพนกังาน โดยผู้ศึกษาได้เลอืกวิธีการในการติดตามหนี ้
ของสนิเช่ือธนาคารประชาชน ธนาคารออมสนิสาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เขตบางเขน ภาค 1 คือวิธีการติดตาม
ทวงถามทางโทรศพัท์ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับผลการติดตามมากที่สดุจากการตอบแบบสอบถามของลกูหนีค้้างช าระและ
การสมัภาษณ์เชิงลกึจากพนกังานธนาคารออมสิน เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว สามารถติดต่อทวงถามได้ในทนัที 
สามารถติดตามลกูหนีใ้ห้เข้ามาช าระหนีห้รือเข้ามาปรับปรุงหนีไ้ด้จ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีต้นทนุในการติดตามที่ต ่ากว่า
ในทกุวิธี 
 
ค าส าคัญ: แนวทางการแก้ปัญหาการติดตามหนี,้ สนิเช่ือธนาคารประชาชน, การปรับปรุงหนี ้
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S0059: แนวทางการแก้ไขปัญหาการยกเลิกใบสมัครบัตรเครดติธนาคารออมสิน 
 
ปภชัญา  ลอยอากาศ 1  ดร.รวิดา  วิริยกิจจา 2   
1 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาปัญหาในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาหาสาเหตแุละปัจจยัการยกเลกิใบสมคัรบตัรเครดิตของ
ธนาคารออมสนิ โดยรวบรวมข้อมลูจากรายงานประจ าวนั (Daily Report System) ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2561-มิถนุายน 
2562 โดยจ าแนกตามข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และประเภทบตัร
ที่ลกูค้าสมคัรใช้บริการ กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้คือ ลกูค้าธนาคารออมสนิท่ีขอยกเลกิใบสมคัรบตัรเครดิต โดย
ใช้แบบสมัภาษณ์ จ านวน 15 คน และแบบสอบถาม จ านวน 270 คน ใช้ (วิธีของ Taro Yamane) ท าการประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS น าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติไคว์สแควร์ (Chi Square) ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 ผลการวิจยั พบวา่ ด้านกระบวนการท างานมีขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนซึง่ต้องผา่นการพิจารณาด าเนินการจากหลาย
หนว่ยงาน ท าให้เกิดการแจ้งผลอนมุตัิให้กบัลกูค้าลา่ช้า พร้อมทัง้กิจกรรมสง่เสริมการตลาดของธนาคาร ยงัไม่สามารถ
จูงใจและตอบสนองความต้องการให้ผู้ ใช้บริการหนัมาใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสินได้และบคุลากรของ
ธนาคารที่ท าหน้าที่เสนอขายผลติภณัฑ์ ขาดความเช่ียวชาญในด้านผลิตภณัฑ์ และการน าเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ให้แก่ลกูค้าหรือผู้ ต้องการใช้บริการบตัรเครดิตท าให้ลกูค้าไม่ทราบสทิธิประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ได้เพียงพอ จึงท าให้
ลกูค้าตดัสนิใจยกเลกิการสมคัรบตัรเครดิตของธนาคาร 
 ผลจากการศึกษานีส้ามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการใน
ด้านต่างๆ ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสนิ รวมถึง
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึน้จากผิดพลาดซึ่งอาจส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
ธนาคารออมสนิได้ 
 
ค าส าคัญ: บตัรเครดิต การยกเลกิ วิเคราะห์ความเสีย่ง 
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S0060: แนวทางการแกไขปญหายอดการใชจายผานระบบอีเพยเมนทไมตรงตามเปาหมาย ใน
เขตหวยขวางบริษัท เพยเมนท อินเทลลิเจนท จํากัด 
 

ศิรธันย พัชรธัญสิทธิ์ 1   
1, นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุมวชิาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยน้ีเปนงานวิจัยน้ีใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของยอดการใชจายของบุคคลในระบบอีเพยเมนทบริษัท เพยเมนท อินเทลลิเจนท 

จํากัด ในเขตหวยขวางไมเปนไปตามเปาหมายและเสนอแนวทางการแกไขปญหาและกําหนดกลยุทธทางการตลาดท่ีชวย

แกไขปญหา วิธีการศึกษาสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จัดเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมบุคคลจํานวน 6 

คนและผูประกอบการ 6 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ จัดเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม จากกลุมลูกคาบุคคลท่ีเคยใชงาน

แอปพลิเคชั่น อีซี่ เพย ในเขตหวยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

วิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามท่ีไดสรางขึ้นจาก แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค แบบจําลองการยอมรับ

เทคโนโลยี ทฤษฎีผลกระทบภายนอกจากเครือขาย และทฤษฎีอุปสรรคในการเปล่ียนผลิตภัณฑ รวมถึงปจจัยอ่ืนเพ่ิมเติม 

ไดแก ความปลอดภัยและความไววางใจ และภาพลักษณทางสังคม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของแลวนํามาประยุกตเปนขอ

คําถามในแบบสอบถาม ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับแรงจูงใจท่ีกลุมตัวอยางเห็น

ดวยนอยท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1) ความเชื่อมั่นและความปลอดภัย 2) ความสัมพันธระหวางบุคคล และ3) ตนทุนในการ

เปล่ียนแปลงจากการใชเงินสด และผลจากการสัมภาษณ พบวากลุมตัวอยางมีความเห็นตรงกันถึงประโยชนท่ีไดรับ แต

พบปญหาเร่ืองของความรูความเขาใจและความเชื่อมั่นของการใชงานระบบ โดยบริษัทฯไดวางแผนกลยุทธ จากการ

วิเคราะหและการถวงนํ้าหนักโดยใชดัชนีชี้วัด กลยุทธท่ีไดคะแนนสูงสุดคือ แนวทางเลือกท่ี 1 กลยุทธทดลองใช เพ่ือให

ลูกคารับรูถึงการใชบริการและสรางประสบการณในการใชท่ีด ี

 

คําสําคัญ: อีเพยเมนท, แบบจําลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี, การจัดการเชิงกลยุทธ 
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S0061: แนวทางการเพิ่มจ านวนผู้สมัครบัตรเครดติของลูกค้าเงินฝาก กลุ่ม Pre selection ของ
ธนาคารออมสิน เขตบางคอแหลม 
 
อญัชล ี ลกึแลบ 1  รวิดา  วิริยกิจจา 2   
1 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสติ เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
2 กลุม่วิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสติ เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง แนวทางการเพิ่มจ านวนผู้ สมัครบัตรเครดิตของลูกค้าเงินฝาก กลุ่ม Pre selection ของ
ธนาคารออมสิน เขตบางคอแหลม มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการเพิ่มจ านวนผู้สมคัรบตัรเครดิต
ของลกูค้าเงินฝาก กลุ่ม Pre selection ของธนาคารออมสิน เขตบางคอแหลม ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาจ านวน
ผู้สมคัรบตัรเครดิตของลกูค้าเงินฝาก กลุม่ Pre selection ของธนาคารออมสนิ เขตบางคอแหลม ได้แก่ 1. ปัญหาด้าน
กิจกรรมสง่เสริมการตลาดไม่มีความแตกต่างจากธนาคารอื่น มีสว่นลดร่วมกบัร้านค้าต่างๆ น้อย 2. ปัญหาด้านการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบัตรเครดิตธนาคารออมสินในสื่อต่างๆ น้อย โดยเฉพาะรูปแบบการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์บตัรเครดิตที่ธนาคารออมสินมอบให้กบักลุ่ม Pre selection ยงัไม่เป็นที่น่าสนใจ 3. ปัญหาด้านสิทธิ
พิเศษ เพราะลูกค้ามีความต้องการสิทธิพิเศษเฉพาะบุคคล ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ แนวทางในการ
แก้ปัญหา คือ 1. การปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบตัรเครดิต โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับ
ผู้ประกอบการธุรกิจในด้านต่างๆ 2. การพฒันาและปรับปรุงการสื่อการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ของบตัรเครดิต ให้
เข้าถึงกลุม่เป้าหมายมากขึน้ 3. ให้ความส าคญักบัการเอาใจใสล่กูค้าเป็นรายบคุคลเพิ่มมากขึน้ โดยปรับเปลี่ยนการ
บริการให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าแตล่ะคนได้ทนัที และพนกังานธนาคารออมสนิต้องมีการทบทวนข้อมลูลกูค้า
รายบคุคล และพฒันาตนเองก่อนการเข้าพบลกูค้า เพื่อสร้างความรู้สกึพิเศษให้กบัลกูค้านอกเหนือจากการมอบสทิธิ
พิเศษตา่งๆ 
 
ค าส าคัญ: แนวทางการเพิ่ม/บตัรเครดิต/ลกูค้าเงินฝาก กลุม่ Pre selection /ธนาคารออมสนิ 
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S0064: แนวทางการแก้ปัญหากระบวนการวิเคราะห์สินเช่ือบัตรเครดิตให้มีประสิทธิภาพ 
กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน 
 
วรัท  ปัญญาจนัทร์ 1  รวิดา  วิริยกิจจา 2 
1 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์กลุม่วิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อหาสาเหตปัุญหาพร้อมทัง้ปรับปรุงแก้ไขและพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในส่วนของหน่วยงานวิเคราะห์สินเช่ือบัตรเครดิตฯของธนาคารออมสินให้ดียิ่งขึน้  โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงาน
ประจ าวนั (Daily Report) ตัง้แต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 เพื่อใช้วิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยของปัญหาด้วย
แผนภาพพาเรโตและผงัก้างปลา พบว่า เหตผุลของการสง่คืนเอกสารซึ่งท าให้การอนมุตัิลา่ช้าและไม่มีประสิทธิภาพ  
3 อนัดบัแรก มีดงันี ้1) การขอเอกสารเพิ่มเติม ร้อยละ 37.54 2) การยืนยนัตวัตนผู้สมคัร (Verify) ร้อยละ 24.83 และ 
3) ความผิดพลาดของพนกังาน (Human Error) ร้อยละ 23.12 ตามล าดบั โดยได้น าข้อมลูที่ได้มาก าหนดค าถามใน
แบบสมัภาษณ์และน ามาวิเคราะห์หาสาเหตดุ้วยแผนภาพก้างปลาและหลกัการ 4M1E  
 ผลการวิจัยจากแบบสมัภาษณ์เพื่อหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความผิดพลาดและล่าช้า  พบว่า 1) คน (Man) 
พนกังานขาดความรู้ความเข้าใจในผลติภณัฑ์และระเบียบค าสัง่ของธนาคาร 2) ระบบงาน (Machine) ระบบที่ใช้งาน
ยงัไม่เสถียร 3) ปริมาณงาน (Material) ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับจ านวนพนกังาน 4) กระบวนการท างาน (Method) 
ขาดคูม่ือการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน และ 5) สภาพแวดล้อมและปัจจยัภายนอกอื่น ๆ (Environment) สถานที่ปฏิบตัิงาน
มีจ ากดั รวมถึงอปุกรณ์ส านกังานท่ีไมเ่พียงพอตอ่ปริมานของพนกังาน 
 จากผลการศกึษาเมื่อวิเคราะห์ปัญหาด้วยทฤษฎีตา่ง ๆ จึงเห็นวา่ธนาคารควรแก้ปัญหาโดยจดัตัง้หนว่ยงาน
หรือพนกังานตรวจสอบและบนัทึกข้อมลูเอกสารใบสมคัรเบือ้งต้นประจ า เขต/ภาค เพื่อตรวจสอบความถกูต้องและ
เรียบร้อยของใบสมคัรและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมทัง้บนัทกึข้อมลูและตรวจสอบประวตัิการช าระสินเช่ือ
ของผู้สมคัรบัตรเครดิตฯเบือ้งต้นได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะช่วยลดความผิดพลาดและล่าช้าของกระบวนการ
วิเคราะห์บตัรเครดิตฯ อีกทัง้ยงัช่วยเพิ่มยอดการของอนมุตัิบตัรเครดิตให้มีเปอร์เซ็นต์สงูขึน้ด้วยเช่นกนั 
 
ค าส าคัญ: บตัรเครดิต, แนวทางการแก้ไข, เพิ่มประสทิธิภาพ 
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S0065: การจัดการระบบการบริหารสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ร้านทะนงเทรดดิง้ 
 
ทะนง  ประคีตะวาทิน 1  ประสทิธ์ิ  มะหะหมดั 2 
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเลอืกระบบบริหารจดัการสินค้าคงคลงัให้เหมาะสมกบัร้านทะนงเทรดดิง้  
ในขัน้ตอนการควบคมุสินค้าคงคลงั ซึ่งสามารถท าให้รายงานปริมาณสินค้าคงคลงัที่ชดัเจนและแน่นอน โดยมีการ
วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาด้วยแผงผงัก้างปลา รวมไปถึงการใช้แบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์
ซือ้สินค้า ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า  สาเหตเุกิดจากการเลือกวิธีการตรวจนบัสินค้าที่ผิดพลาดรวมไปถึงการเลือก
วิธีควบคุมสินค้าที่ไม่มีระบบควบคุมสินค้าคงคลงัที่ชัดเจนเป็นแบบแผน ตลอดจนยงัคงใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์  
เอ็กซ์เซล ในการบนัทึกข้อมูลสต็อกสินค้า จึงได้ท าการปรับปรุงแก้ไขโดยการใช้วิธีการเลือกคนนบัในการตรวจนับ
สนิค้าคงคลงั, ระบบการจ าแนกสนิค้าคงคลงัเป็นหมวดเอบีซีเป็นระบบควบคมุสินค้าคงคลงั และน าโปรแกรมสต็อก
สินค้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารจัดการสต็อกสินค้าโดยตรง ท าให้อตัราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ(ราย
เดือน)มากขึน้ จากเดิม 0.190548 เทา่ เพิ่มขึน้เป็น 0.273011 เท่า นอกจากนีผ้ลการวิเคราะห์แบบสอบถามวดัความ
พึงพอใจของลกูค้า พบว่า ลกูค้ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สดุอยู่ที่  4.73 ในเร่ืองพนกังานมีมารยาท, มีความ
สภุาพ และความใสใ่จในการให้บริการ และเร่ืองที่ลกูค้ามีคา่เฉลี่ยความพึงพอใจน้อยสดุอยูท่ี่  3.58 คือเร่ืองการเปิด-
ปิดร้านตรงเวลา ซึง่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 
 
ค าส าคัญ: สนิค้าคงคลงั, อตัราหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื 
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S0066: แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานวิเคราะห์สินเช่ือบัตรเครดิต
และบัตรสินเช่ือบุคคล: กรณีศึกษาธนาคารออมสิน 
 
ศรีสนิธุ์  สาคร 1  สวรส  ศรีสตุโต 2 
1 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์กลุม่วิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาหาสาเหตแุละแนวทางการเพิ่มประสทิธิภาพการท างานของสว่นวเิคราะห์
สินเช่ือบตัรเครดิตและบัตรสินเช่ือบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากภาวะความตึงเครียดของ
พนกังาน และการศึกษานีไ้ด้น าแนวทางการตลาดภายในมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างาน
ของพนกังาน การศกึษานีไ้ด้ใช้แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผลการศกึษา
พบว่าพนกังานมีความเครียดด้านปริมาณงานมากที่สดุ รองลงมาคือด้านบทบาทในการท างาน  นอกจากนีม้ีการใช้
ปัจจยัด้านการตลาดภายในอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการศกึษานีไ้ด้เสนอแนวทางที่เพิ่มประสิทธิภาพและประสทิธิผล
การท างาน คือ ควรปรับลดขัน้ตอนการท างาน การพฒันาการท างาน และการใช้การตลาดภายใน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ 
ด้านราคา ด้านผู้มีสว่นร่วม และด้านกระบวนกา  
 
ค าส าคัญ: ประสทิธิภาพการท างาน, การตลาดภายใน, หนว่ยงานวิเคราะห์สนิเช่ือบตัรเครดิตและบตัรสนิเช่ือบคุคล 
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S0067: แนวทางการจัดการคนไข้จัดฟันไม่เข้ารับการรักษาต่อเน่ืองในคลินิกทันตกรรม 
 
ศิวารมย์  รุ่งตระกลูชยั 1  จรัชวรรณ  จนัทรัตน์ 2 
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการจัดการระบบนัดหมายคนไข้ที่ต้องเข้ามาท าการรักษา
ต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทนุค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้เนื่องจากการรักษาที่เกินระยะเวลา และ หาแนวทางการรับมือกบัคนไข้ใน
กรณีที่ไม่สามารถตกลงเร่ืองคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ได้โดยได้ท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 3 
กลุ่ม จ านวน 114 คน คือ กลุ่มคนไข้ที่เข้ารับการรักษาทั่วไป จ านวน 100 คน คนไข้ที่ไม่เข้ารับการรักษาต่อเนื่อง
จ านวน 10 คน และ กลุม่พนกังาน และ ผู้บริหารประจ าคลนิิก จ านวน 4 คน โดยใช้เคร่ืองมือที่เป็นแบบสอบถาม และ
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยที่ได้ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกคลินิกด้วยเคร่ืองมือ SWOT, TOWS 
Matrix , FIVE FORCE Model เพื่อหาจดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส อปุสรรค และ ใช้เคร่ืองมือผงัเหตแุละผลเพื่อหาสาเหตุ
และทางแก้ไข โดยแยกแบบสอบถามเป็น 3 ชดุ ชุดที่ 1) สอบถามความพงึพอใจในการเข้ารับบริการ ชุดที่ 2) ถามหา
สาเหตทุี่ไมเ่ข้ารับบริการ สอบถามความเข้าใจในการจดัฟัน ชดุที่ 3) โดยสอบถามถึงความคิดเห็นที่คนไข้ไมเ่ข้ารับการ
รักษาตอ่เนื่อง โดยวิเคราะห์แบบสอบถามแบบแยกประเด็นและน าเสนอด้วยวิธีการพรรณนา โดยผลการวิจยัสามารถ
สรุปได้วา่ ระดบัรายได้ การศกึษา และ อาชีพ มีผลต่อการเข้าท าการรักษาต่อเนื่องในคลินิกทนัตกรรม และ การขาด
การสื่อสารที่ดีพอ หรือ การแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ เข้ารับบริการนัน้มีผลต่อการเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
ดงันัน้ การสือ่สารท่ีดีและครอบคลมุ หรือ การมีเอกสารที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร สามารถช่วยลดอตัราการไมเ่ข้าท าการ
รักษาตอ่เนื่องในคลนิิกทนัตกรรมได้ 
 
ค าส าคัญ: บริการ, พฤติกรรม, คณุภาพ, การสือ่สาร, คลนิิกทนัตกรรม 
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S0068: สาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี ้NPLs ของสินเช่ือสวัสดกิารของพนักงาน 
 
ฉตัรชล ีบารมี 1  ฐานิตา  ฆ้องฤกษ์ 2 
1, 2, อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาปัญหาที่ก่อให้เกิดหนีค้้างช าระ NPLs สินเช่ือสวสัดิการพนักงานธนาคารออมสิน ส านัก
พหลโยธิน วตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขหนี  ้NPLs ของสินเช่ือสวสัดิการของพนกังาน มา
ปรับใช้ในการบริหารจดัการหนีค้้างช าระของธนาคารจากกลุม่ลกูค้าที่มาปรับโครงสร้างหนี ้จ านวน 35 ราย เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมลู คือ แบบสมัภาษณ์ ซึง่น าข้อมลูจากการสมัภาษณ์มาจดัล าดบัความส าคญัและคณุลกัษณะของ
ข้อมลู พบวา่ จากสาเหตเุกิดจากตวัผู้กู้มีรายรับไม่พอกบัรายจ่าย มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวสงูขึน้ มีภาระหนีส้ิน
มากกว่า 1 แหง่ จึงมีแนวทางเลอืกการแก้ไขปัญหาโดยให้ลกูหนีม้ีการช าระยอดน้อยลงตามความสามารถ มีแผนการ
ปฏิบตัิงานโดยให้ลกูค้ากรอกแบบค าขออนมุตัิปรับยื่นแก่ธนาคาร และด าเนินการโครงสร้างหนีข้องลกูค้าตอ่ไป มีแผน
ส ารองในการปรับโรงสร้างหนีจ้ากการให้การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าสามารถแก้ไขหนีไ้ด้หรือลกูหนีท้ี่ท าการปรับปรุง
โครงสร้างหนีแ้ล้วไม่ส าเร็จ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยให้ค าปรึกษาเพื่อให้ลกูหนีม้ีหนทางในการช าระหนีไ้ด้ หรือลกูหนีท้ี่ไม่
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาเจ้าหน้าที่ก็จะสง่ด าเนินคดีทนัที  
 
ค าส าคัญ: การแก้ไขปัญหาหนีส้นิเช่ือสวสัดิการพนกังาน ส านกัพหลโยธิน 
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S0069: แนวทางการตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ลูกค้า ธ.ก.ส อ าเภอแม่ทา 
 
ภทรวรรณ  ชยัธง 1  ปราณี  เอี่ยมละออภกัดี 2 
1 บณัฑิตวิทยาลยั กลุม่วิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์กลุม่วิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตปัุญหาการลดลงของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ลกูค้า ธ.ก.ส อ าเภอแม่ทา และเพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ใช้เป็นแนวทางการบริหารการตลาดที่แก้ไขปัญหาการลดลง
ของจ านวนสมาชิกให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลกูค้า ธ.ก.ส อ าเภอแม่ทา โดยศึกษาถึงส่วนประสมการตลาด
บริการและปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลกูค้า  ธ.ก.ส อ าเภอ 
แม่ทา โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคญั จ านวน 18 คน และแบบสอบถามผู้ ใช้บริการในเขต 
การด าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลกูค้า ธ.ก.ส อ าเภอแม่ทา จ านวน 300 คน ซึ่งประมวลผลข้อมลู ด้วย
โปรแกรมทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า การลดลง
ของจ านวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลกูค้า ธ.ก.ส อ าเภอแมท่า มีสาเหตมุาจากขาดการประชาสมัพนัธ์เพื่อ
การตลาดที่ดี โดยเฉพาะขาดการประชามสมัพนัธ์ไปยงักลุม่เป้าหมายที่ควรได้รับข้อมลูการรับสมคัรสมาชิกใหม่ ช่อง
ทางการช าระเงินมีน้อย และไม่ทนัสมยั ไม่มีจุดให้บริการในพืน้ที่  และยังไม่ได้น าเทคโนโลยีมาช่วยในการส่งเสริม
การตลาด จากผลการศึกษาได้ก าหนดแนวทางการบริหารการตลาดที่แก้ไขปัญหาการลดลงของสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ลกูค้า ธ.ก.ส อ าเภอแม่ทา คือ การจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาด โดยเน้นการประชาสมัพนัธ์ เพื่อ
การตลาดเป็นการประชาสมัพนัธ์เพื่อสนบัสนนุการตลาดและกระตุ้นให้มีการขยายฐานสมาชิกใหม่สมคัรใช้บริการ 
 
ค าส าคัญ: การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาด, สง่เสริมการตลาด, สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลกูค้า ธ.ก.ส 
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S0070: การแก้ไขปัญหาสินค้าเสียก่อนเวลาที่ก าหนด: กรณีศึกษา บริษัท xx จ ากัด 
 
ทศันีย์  แซฮ่ัน่ 1  จรัชวรรณ  จนัทรัตน์ 2   
1 บริษัท ทีซี ยเูนี่ยน เวียดนาม จ ากดั 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อหาสาเหตขุองปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาสนิค้าเสยีก่อนเวลาที่ก าหนด ของ
บริษัท xx จ ากดั ซึ่งด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายวตัถุดิบอาหารสตัว์ ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมหมีทอ 
ประเทศเวียดนาม มีก าลงัการผลติ 200 ตนัตอ่วนั 
 การการวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาโดยใช้ทฤษฎีก้างปลา พบว่าปัญหาเกิดจากบรรจุภณัฑ์ไม่ได้รับการ
ตรวจสอบตามขัน้ตอนที่ก าหนด ท าให้มีบรรจุภัณฑ์ที่มีกลิ่นตกค้างผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิต เนื่องจากพนกังาน
ตรวจสอบคณุภาพไมไ่ด้รับการอบรมก่อนเข้าปฏิบตัิงาน  
 ผู้ศกึษาได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาและท าดชันีชีว้ดัเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึน้นัน้หมดไป โดยใช้ทฤษฎีระบบการ
ผลติแบบลีนทฤษฎีการจดัการความรู้ ทฤษฎีก้างปลา ทฤษฎีความสญูเสยี 7 ประการ จะท าให้สามารถลดต้นทนุการผลิต 
สนิค้าที่สง่ถึงลกูค้ามีคณุภาพ ไมเ่กิดสนิค้าเสยีก่อนเวลาที่ก าหนด 
 
ค าส าคัญ: การลดหนี ้, การสง่ของคืน, Re-Process, ต้นทนุการผลติ, 7 Waste 
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S0075: การวิเคราะห์และการหาแนวทางด้านการตลาดปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมา
รับบริการจากศูนย์บริการของบริษัทโทรคมนาคม: กรณีศึกษาร้านค้า 
 
พรรณิภา  สขุสวสัดิ์ 1 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุม่วิชาการตลาด บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยนีใ้ช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความพึงพอใจของลกูค้าที่รับบริการจากศูนย์บริการของบริษัท
โทรคมนาคมไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดที่ช่วยแก้ไข
ปัญหา วิธีการศึกษาส าหรับการวิจยัเชิงคณุภาพ จดัเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ จากกลุม่บคุคล จ านวน 13 
คน และการวิจัยเชิงปริมาณ จดัเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม จากกลุม่ลกูค้าบคุคลที่เคยใช้บริการ จ านวน 200 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามที่ได้สร้างขึน้จาก ผลการศึกษาจาก
แบบสอบถาม พบว่า ความพึงพอใจของกลุม่ตวัอยา่งเห็นที่น้อยที่สดุ 3 อนัดบั คือ ด้านบคุคลากร ด้านความพงึพอใจ
ของผู้ ใช้บริการ ด้านกระบวนการของศนูย์บริการ และผลจากการสมัภาษณ์ พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความเห็นตรงกนัถึง
ความสะดวกสบายในการรับบริการ แต่พบปัญหาเร่ืองของเจ้าหน้าที่ ความรวดเร็วในการให้บริการ โดยบริษัทฯได้
วางแผนกลยทุธ์ จากการวิเคราะห์และการถ่วงน า้หนกัโดยใช้ดชันีชีว้ดั กลยทุธ์ที่ได้คะแนนสงูสดุคือ แนวทางเลอืกที่ 2 
กลยทุธ์การพฒันากระบวนการท างาน และพนกังานสว่นหน้าสูค่วามเป็นเลิศในด้านบริการเพื่อให้ลกูค้าได้รับความ
พงึพอใจสงูสดุ 
 
ค าส าคัญ: การปรับปรุงความพงึพอใจ; ความพงึพอใจของลกูค้า 
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S0076: การศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าโน้ตบุ๊กยี่ห้อ Asus คงค้างในคลังสินค้าบริษัท ก 
 
อิงณภสัร์  วรังอาจ 1  อศัวิณ  ปสธุรรม 2   
1 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 กลุม่วิชาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ (1) ศึกษาหาสาเหตแุละปัญหาที่แท้จริงของสินค้าคงเหลือ
ในคลงัสนิค้าเกินระยะเวลาที่ก าหนด (2) ศกึษาแนวทางเพิ่มความสามารถในการขายและผลกัดนัสินค้าโน้ตบุ๊กยี่ห้อ 
Asus ในคลงัสินค้าของบริษัท ก ทัง้นีเ้พื่อมิให้เกิดผลกระทบตามมาผู้ศึกษาได้สมมุติช่ือบริษัทและช่ือผู้ ให้ข้อมูลใน
การศึกษาครัง้นี ้เป็นการเก็บข้อมลู จากการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บริหารบุคคลากรบริษัท ก และลกูค้าร้านค้าปลีกเพื่อ 
กลุ่มลกูค้า ผู้ ใช้งานที่มียอดการซือ้สินค้ากับบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี พร้อมทัง้ใช้บริการของ คู่แข่ง 
เช่นเดียวกนักบับริษัท พบวา่ปัญหาของสนิค้าคงเหลอืในคลงัสนิค้าเกินระยะเวลาที่ก าหนด มาจากการบริหารจดัการ
ของบริษัท ด้านบคุคลากร และเช่ือมโยงกิจกรรมตา่ง ๆ ซึง่เป็นจดุออ่นท่ีเป็นอปุสรรคต่อ การเพิ่มขีดความสามารถใน
การขาย ส่งผลให้เกิดสินค้าคงค้าง ทัง้นีผู้้ศึกษาน าเสนอแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ โดยการพฒันา
ระบบการจดัการ การบริหารงาน ปรับโครงสร้างบคุคลากร ช่วยให้กระบวนการท างานและหน้าที่มีความชดัเจนมาก
ยิ่งขึน้ การจดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะและศกัยภาพบคุลากรอย่างสม ่าเสมอ ช่วยในการตอบสนองต่อสภาวะทาง
ตลาดให้พร้อมขายรวดเร็วขึน้ พร้อมรองรับการเข้ามาของโอกาสอย่างรวดเร็ว และพร้อมต่อการแก้ไขปัญหาที่เป็น
อปุสรรคการให้บริการลกูค้าอยู่เสมอ การสง่มอบงานบริการที่ดี รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นการรักษาความพึงพอใจ
ของลกูค้าที่มีตอ่บริษัท มีผลที่ช่วยสร้างโอกาสในการผลกัดนัสนิค้า ซึง่กิจกรรมเหลา่นีม้ีสว่นในการช่วยแก้ปัญหาตาม
วตัถุประสงค์ ป้องกันการเกิดปัญหาตัง้แต่ต้นเหตุ ช่วยสร้างความได้เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถในเชิงแข่งขนั
ระยะยาว ช่วยเพิ่มอ านาจในการตอ่รองกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีมากยิ่งขึน้ 
 
ค าส าคัญ: สนิค้าคงคลงั, โน้ตบุ๊กยี่ห้อ Asus, การผลกัดนัสนิค้า 
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S0077: การแก้ไขปัญหาการจัดซือ้วัสดุเกินความต้องการ กรณีศึกษาโครงการบ้านพักอาศัย 
 
กญัจน์ณิชา  แจ่มกลาง 1  จรัชวรรณ  จนัทรัตน์ 2   
1 บริษัท อินโด คอนสตรัคชัน่ ภเูก็ต จ ากดั ต าบล ฉลอง อ าเภอ เมืองภเูก็ต จงัหวดั ภเูก็ต 83130 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 
 
บทคัดย่อ 
 อินโด คอนสตรัคชัน่ ภเูก็ต จ ากดั ด าเนินธุรกิจการให้บริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจร เพื่อเพิ่มเป็นการขีด
ความสามารถในการจดัการวตัถดุบิหรือวสัดใุห้พอดีกบังาน การศกึษาเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการการจดัซือ้ให้
เหมาะสมให้มีวสัดพุอดีตอ่ความต้องการ กรณีศกึษา บริษัท อินโด คอนสตรัคชัน่ ภเูก็ต จ ากดั จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ที่จะช่วยลดต้นทนุและช่วยเพิ่มก าไรให้กบักิจการได้ ซึ่งเป็นการศึกษาแนวทางเลือกของกระบวนการจดัซือ้ (Purchase 
Process) โดยผู้ท าการวิจยัเร่ิมเก็บข้อมูลตัง้แต่เดือน กรกฎาคม-ตลุาคม 2562 และได้ศึกษาสาเหตุของปัญหาการ
จดัซือ้วสัดทุี่เกินกว่าความต้องการ เสียพืน้ที่จดัเก็บวสัดหุรือสนิค้าอื่นในคลงัวสัด ุซึง่วสัดใุนกลุม่ของกระเบือ้ง มีจ านวน
ที่สัง่เกินปริมาณที่ใช้และไม่สามารถน าไปใช้กับโครงการอื่นได้ วัสดุงานกลุ่มงานเหล็กถ้าสัง่มาเกินพอดีก็จะมีการ
ทจุริต ท าให้บริษัทต้องแบกรับภาระต้นทนุในสว่นนี ้สง่ผลให้เกิดต้นทนุจม และเสยีโอกาสในการใช้พืน้ที่จดัเก็บวสัดุอื่น
ในคลงัวสัด ุ
 ดงันัน้ ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาแนวทางกระบวนการจัดซือ้ให้มีประสิทธิภาพ โดยวิธีการเดลฟาย (Delphi 
method) เพื่อปรับปรุงขัน้ตอนการจดัซือ้ให้เหมาะสม เพื่อมีวสัดใุช้พอดีกบัเวลาและพอดีกบังาน 
 
ค าส าคัญ: การจดัซือ้; กระบวนการจดัซือ้; วิธีการเดลฟาย; การแก้ไขปัญหา 
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S0079: แนวทางในการบริหารจัดการการจ่ายเบีย้ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 
นิรชา  ชินพนัธ์ 1  อศัวิณ  ปสธุรรม 2   
1 บณัฑิตวิทยาลยั กลุม่วิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุม่วิชาการจดัการ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาค้นคว้าอิสระครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการบริหารการจ่ายเบีย้ยงัชีพขององค์การบริหารสว่น
ต าบลแมป่ะ (อบต.) อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจ่ายเบีย้ยงัชีพในองค์กร เพื่อ
น าไปสูก่ารบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โดยกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมลู แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ผู้มีสิทธิรับ
เบีย้ยงัชีพฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน และแกนน าชมุชน จ านวน 9 คน มีการใช้แบบสมัภาษณ์ที่สร้างขึน้เองเป็นเคร่ืองมือ
ในการศึกษา ทัง้นี ้ได้รับแบบสมัภาษณ์กลบัคืนครบทัง้สิน้จ านวน 9 ชุด และได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหา ผลการศกึษาพบวา่ มีหลายปัจจยัที่ท าให้ผู้มีสิทธิรับเบีย้ยงัชีพไม่มารับเบีย้ตามก าหนดเวลา ได้แก่ ปัจจยัด้าน
การประชาสมัพันธ์ เช่น ประชาชนเข้าไม่ถึงการประชาสมัพันธ์ และแกนน าชุมชนบางหมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือ
ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูกบัประชาชน ปัจจยัด้านบคุลากรของ อบต. โดยนายก อบต. มีการเปลีย่นแปลงก าหนดการจ่าย
เบีย้ยงัชีพหลายครัง้ ท าให้ผู้มีสิทธิรับเบีย้ยงัชีพเกิดความสบัสนเร่ืองวนัเวลา ปัจจยัด้านเทคโนโลยี เช่น เคร่ืองเสียง
ตามสายเกิดการช ารุด จึงท าให้เกิดอปุสรรคในการประชาสมัพนัธ์ข้อมลู และปัจจยัที่เกิดจากตวัผู้ที่มีสทิธิรับเบีย้ยงัชีพ
เอง เช่น การออกไปท าธุระนอกพืน้ที่ ผู้ มีสิทธิรับเบีย้มีสุขภาพไม่แข็งแรง จึงไม่สะดวกในการเดินทางมารับ และ
ความรู้สกึที่ไม่อยากรอคิว เนื่องจากการรับเบีย้ยงัชีพในแต่ละครัง้มีผู้มารับเป็นจ านวนมาก ซึง่ปัจจยัที่เกิดจากตวัผู้มี
สิทธิรับเบีย้ยงัชีพเองนี ้ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการบริหารจัดการเบีย้ยงัชีพมากที่สดุ จากการศึกษา สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การแนะน าให้ผู้มีสิทธิรับเบีย้ยงัชีพฯ รับเบีย้โดยการโอนเข้าบญัชีแทนการรับเงินสด 2) 
ขอความร่วมมือผู้ ใหญ่บ้านประสานงานกับผู้มีสิทธิที่ไม่มารับเบีย้ยังชีพฯ โดยตรง และ 3) ขอความร่วมมือกลุ่ม
โรงเรียนผู้สงูอายชุ่วยประสานงาน ซึง่แนวทางแรกเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สดุ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาได้อยา่ง
ยัง่ยืน ลดภาระของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน และก่อให้เกิดประสทิธิภาพในการบริหารจดัการการจ่ายเบีย้ยงัชีพฯ อย่าง
ถาวร 
 
ค าส าคัญ: แนวทางการบริหาร, เบีย้ยงัชีพ, ยัง่ยืน, องค์การบริหารสว่นต าบลแมป่ะ 
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S0080: แนวทางการแก้ไขปัญหาอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขายต ่ากว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม 
 
กฤชมน  ธนาธีระกมล 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลติา  หงษ์รัตนวงศ์ 2   
1 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 กลุม่วิชาการเงิน, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 ในการคัดเลือกหุ้ นเพื่อลงทุนของผู้ ลงทุนจะดูจากหลายปัจจัย งบการเงินก็เป็นหนึ่งในนัน้ แต่จากการ
วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทพบว่าค่าอตัราก าไรสุทธิต ่ากว่ามาตรฐาน จึงได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา โดย
แบ่งเป็น 5 ขัน้ตอนหลกั เร่ิมจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาตวัแปรที่ เก่ียวข้องกบัอตัราก าไรสทุธิ พบว่ามีตวัแปร
ดงันีค้ือ อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ อตัราสว่นหมนุเวียนสินทรัพย์รวม ผู้ รับบริการชาวไทย
และชาวต่างชาติ ขัน้ตอนต่อไปคือการค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรกับค่าอตัราก าไรสทุธิ โดยใช้ ค่าสหสมัพนัธ์
เพียร์สนั พบว่า อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีค่าความสมัพนัธ์กับอตัราก าไรสทุธิสงูสดุ ขัน้ตอนที่สามคือการใช้
แผนผงัก้างปลาวิเคราะห์ปัญหาด้านอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ แจกแจงได้เป็นปัญหาย่อยสี่หมวดหมู่คือปัญหา
ด้านมนษุย์ เทคโนโลยี การจดัการ และการประเมินการ ขัน้ตอนที่สี่คือการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายใน เพื่อ
น ามาสร้าง TOWs Matrix วิเคราะห์หาวิธีแก้ปัญหา ขัน้ตอนที่ห้าคือการคดัเลอืกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สดุโดยใช้แบบจ าลอง
การจัดอนัดบัโดยใช้คะแนน (Scoring model) มาคดัเลือกพบว่าวิธีที่ได้คะแนนสงูสดุคือการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการ จากนัน้จึงน าไปสร้างแผนปฏิบตัิงาน ( Action plan) เพื่อน าไปปฏิบตัิและเก็บผลการแก้ไขไปพฒันาองค์กร
ต่อไปในอนาคต บทความวิจัยนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุที่ท าให้อตัราก าไรสทุธิต่อยอดขายต ่ากว่าค่าเฉลี่ย
อตุสาหกรรม 
 
ค าส าคัญ: อตัราก าไรสทุธิ งบการเงิน โรงพยาบาลกรุงเทพ การแก้ไขปัญหา 
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S0081: แนวทางการเพิ่มยอดขายชาเขียวโออิชิ 
 
สภุาภรณ์  เชิดชปัูญญาชน 1   
1 บณัฑิตวิทยาลยั กลุม่วิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อหาสาเหตทุี่สง่ผลกระต่อยอดขายชาเขียวโออิชิพร้อมทัง้หาแนวทางการเพิ่ม
ยอดขายและกลยทุธ์ที่เหมาะสม โดยเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมูิจากการสมัภาษณ์เชิงลกึของกลุม่ตวัอย่างพนกังาน
และร้านค้าที่จ าหน่ายชาเขียวโออิชิในกรุงเทพมหานคร ควบคู่กบัการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุม่ตวัอย่างแบบ
หลายขัน้ตอนจ านวน 200 กลุม่ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่าสาเหตทุี่ยอดขายชาเขียวโออิชิลดลงเกิดจากปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์และปัจจยัด้านราคา โดยแนวทางการเพิ่มยอดขายชาเขียวโออิชิที่เหมาะสมคือ การเลือกใช้กลยุทธ์การ
ขยายตลาด (Expanding market) ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเขียวโออิชิควบคู่กับการการะจาย
สินค้าให้ครอบคลมุทุกพืน้ที่และทุกช่องทางการขายในประเทศไทยรวมถึงขยายฐานการจัดจ าหน่ายไปยังตลาด
อาเซียน เพื่อให้บริษัทบรรลวุิสยัทศัน์และเปา้หมายที่ก าหนดในปี พ.ศ. 2563 คือการเป็นผู้น าและเติบโตอยา่งยัง่ยืนใน
ตลาดเคร่ืองดื่มของภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
ค าส าคัญ: ชาเขียวโออิชิ, แนวทางการเพิ่มยอดขาย, กลยทุธ์การตลาด 
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S0082: การศึกษาความพึงพอใจสวัสดิการ เพื่อสร้างการตลาดภายในของฝ่ายบุคคลใน
องค์กร กรณีศึกษาธนาคารออมสิน 
 
ปวีณา  จงจิต 1  สวรส  ศรีสตุโต 2 
1 นกัศกึษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นี ้รวบรวมข้อมลูและสภาพปัญหาเก่ียวกบัความพึงพอใจในสวสัดิการ และความจงรักภกัดี
ต่อองค์กร ของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ กรณีศึกษาธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ และน าแนวทางการสร้างการ 
ตลาดภายในมาแก้ไขปัญหา โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม จ านวน 341 ชดุ และการสมัภาษณ์เชิง
ลกึจากพนกังานระดบัปฏิบตัิการ จ านวน 22 คน วตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในสวสัดิการ และเพื่อเสนอ
แนวทางการสร้างการตลาดภายในองค์กรให้กับธนาคารออมสิน ท าให้พนักงานเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาครัง้นี ้คือ ปรับปรุงสวสัดิการให้เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของพนกังาน 
และเพิ่มความผกูพนัระหวา่งองค์กรและพนกังาน เพื่อลดการลาออกของพนกังาน แนวทางแก้ไขปัญหา คือ เสนอให้
ธนาคารมีนโยบายให้พนกังานธนาคารออมสินแจ้งความประสงค์การเลือกรับสิทธิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
ส าหรับบิดา มารดา จากธนาคาร หรือรับสิทธิหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (บตัรทอง) เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับ
สาเหตแุละปัจจยัที่มีผลตอ่ความพงึพอใจในสวสัดิการมากที่สดุ 
 
ค าส าคัญ: การตลาดภายใน 
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S0083: แนวทางการแก้ไขปัญหาการเลิกใช้บริการเงินฝากของกลุ่มลูกค้าฐานรากและ
สนับสนุนนโยบายภาครัฐ ของธนาคารออมสิน 
 
อรรคพล  วิเศษวิวฒันากลุ 1  รวิดา  วิริยกิจจา 2   
1 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสติ เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
2 กลุม่วิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาการเลิกใช้บริการเงินฝากของกลุ่มลกูค้าฐานรากและสนบัสนุน
นโยบายภาครัฐ ของธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและสร้างแนวทางในการรักษากลุ่มลูกค้า  
ฐานรากและกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐของธนาคารออมสิน ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุของ
ปัญหาการเลิกใช้บริการเงินฝากของกลุม่ลกูค้าฐานรากและสนบัสนนุนโยบายภาครัฐคือ (1) ปัญหาด้านการบริการ 
(2) ปัญหาด้านจ านวนพนกังานท่ีให้บริการไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ (3)ปัญหาด้านผลติภณัฑ์เก่ียวกบัเงินฝากของ
ธนาคารออมสนิไมม่ีความแตกตา่งจากธนาคารอื่น ผลตอบแทนต ่าและไมม่ีกิจกรรมสง่เสริมการตลาดที่นา่สนใจ และ 
(4) ปัญหาด้านอตัราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคารต ่า ต้องเสียคา่ธรรมเนียมการรักษาบญัชี ค่าธรรมเนียมบตัร ATM 
รวมถึงค่าธรรมเนียมในการฝาก ถอน โอนเงินต่างพืน้ที่ โดยแนวทางการปัญหาการเลิกใช้บริการเงินฝากของกลุ่ม
ลกูค้าฐานรากและสนบัสนนุนโยบายภาครัฐ ผู้วิจยัจึงเสนอแนวทางเลอืกการแก้ไขปัญหาคือ การเพิ่มจ านวนพนกังาน
บริการปรับปรุงและพฒันาด้านการบริการเพิ่มอตัราก าลงัของธนาคารออมสนิแตล่ะสาขา ให้เพียงพอตอ่จ านวนลกูค้า
ที่เข้ามาใช้บริการ พฒันาศกัยภาพพนกังานให้มีความพร้อมและความเต็มใจในการให้บริการ ต้องให้บริการด้วยความ
เทา่เทียมกนั ต้องอ านวยความสะดวกในการให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาอยา่งดี และควรเพิ่มความใสใ่จส าหรับ
ลกูค้าที่มีการใช้บริการมานานเพราะเป็นลกูค้าที่มีความภกัดตีอ่ธนาคารออมสนิสงู และควรปรับปรุงพฒันาผลติภณัฑ์
ในการสร้างความแตกตา่งจากบญัชีเงินฝากของธนาคารอื่น เช่น ต้องเพิ่มประเภทเงินฝากให้มีความหลากหลาย และ
ตรงกบัความต้องการของลกูค้า 
 
ค าส าคัญ: เงินฝาก/กลุม่ลกูค้าฐานรากและสนบัสนนุนโยบายภาครัฐ 
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S0084: แนวทางการเพิ่มรายได้จากบัตรสินเช่ือเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขานาแก 
 
นสุรา  สารสทิธ์ิ 1  ธฤตพน  อูส่วสัดิ์ 2   
1 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 กลุม่วิชาการเงิน, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  มีวตัถปุระสงค์ให้ความ
ช่วยเหลอืทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุม่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษา
สาเหตปัุญหาการลดลงของการใช้บตัรสินเช่ือเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาแก
2) ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการลดลงของการใช้บตัรสนิเช่ือเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขานาแก เคร่ืองมือที่ใช้มี 2 สว่นคือ การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้วิธีแบบส ารวจ
เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามจานวน 200 ชุด วิเคราะห์ข้อมลูด้วยคา่ความถ่ี คา่ร้อยคา่เฉลี่ย วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั่วไป วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันโดยใช้สภาวะการแข่งขัน (Five Forces Model) วิเคราะห์จุดแข็ง 
จดุอ่อน โอกาส อปุสรรค (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาโดยวิธีทาวน์แมทริกซ์ พบวา่กลุม่
ผู้ใช้บริการผา่นบตัรสนิเช่ือเกษตรกรให้ความส าคญัมากที่สดุ ด้านผลติภณัฑ์ คือ ขนาดของบตัรเลก็และสสีนัสวยงาม 
ความมัน่คงและช่ือเสียงของธนาคารผู้ออกบตัร กรรมสิทธ์ิเฉพาะเจ้าของบตัรเท่านัน้ และระบบงานบตัรสินเช่ือและ
ความปลอดภยั ด้านบคุลากรผู้ ให้บริการ คือ พนกังานบริการถกูต้อง รวดเร็ว ปลอดดอกเบีย้นาน 30 วนั ความนา่เช่ือ
ของพนกังาน ความรู้เก่ียวกบับตัรสินเช่ือของพนกังาน และการตอบปัญหาข้อสงสยัของพนกังานด้านลกัษณะทาง
กายภาพ คือ ภาพลกัษณ์ของธนาคาร การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การใช้พรีเซนเตอร์ในการประชาสัมพนัธ์และความ
นา่เช่ือถือของร้านค้ารับบตัร และด้านกระบวนการให้บริการ คือ ขัน้ตอนการขอรับบตัร วงเงินที่อนมุตัิมีความเหมาะสม 
ความสะดวกในการบริการของร้านค้าและการช าระหนีค้ืนมีความสะดวกรวดเร็ว 
 
ค าส าคัญ: แนวทางการเพิ่มรายได้จากบตัรสนิเช่ือเกษตรกร 
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S0085: การศึกษาผลประกอบการ กรณีศึกษา บริษัท XXX จ ากัด สาขา 6496 เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนายอดขาย โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกและการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ 
 
ชนม์พิสฐิ  สรรค์วิทยากลุ 1  อศัวิณ  ปสธุรรม 2   
1 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 กลุม่วิชาการจดัการ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 ห้างสรรพสินค้า XXX สาขา 6496 เป็นห้างค้าปลีกที่เปิดจ าหน่ายสินค้าให้กับคนในพืน้ที่ อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวดัก าแพงเพชร โดยเปิดให้บริการมาแล้ว 8 ปี (ตัง้แต่ พ.ศ. 2554) ผู้ศึกษาได้น าเอายอดขายส่วนหนึ่ง 
(ตัง้แต่เดือน มี.ค. 2561 ถึงเดือน พ.ค. 2562) หลงัจากที่มีข้อสงัเกตว่ายอดขายของสาขาลดลงต ่ากว่าเป้าหมาย 
เพื่อท่ีจะค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มยอดขายให้กบัทางสาขาโดยใช้เคร่ืองมือในการวเคราะห์ปัจจยัที่มี
ความเก่ียวข้อง ซึง่จากการศกึษาโดยการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง ซึง่เป็นทีมผู้บริหารและพนกังานของสาขาและลกูค้า 
แล้วน าข้อมลูมาวิเคราะห์พบว่าสาเหตุหลกัๆ ที่เป็นสาเหตขุองยอดขายที่ลดลงแบ่งเป็นประเด็นได้ดงันี ้ปัญหาด้าน
ก าลงัคนในสาขาที่มีไม่สอดคล้องกบัปริมาณงาน ปัญหาด้านระบบและรูปแบบการท างานที่มีมากขัน้ตอน เกิดความ
ยุ่งยากในการด าเนินงาน และปัจจยัด้านท าเลที่ตัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงและสง่กระทบต่อลกูค้าในด้านความสะดวก  
ในการเดินทางมายงัร้านค้า 
 จากทัง้หมดที่กลา่วมานีผู้้ศกึษาจึงขอเสนอแนะแนวทาง ให้พิจารณาเพื่อน าไปปรับใช้ที่ห้างสรรพสนิค้า XXX 
คือ การน าเอาแนวทางการเพิ่มงบประมาณในการจัดหาก าลังคน และ เปลี่ยนขัน้ตอนการท างานให้ง่ายขึน้มา
ผสมผสานกนัเพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานสงูสดุ นอกจากนีผู้้ศึกษายงัน าเสนอกลยทุธ์ที่อาจจะน ามาปรับ
ใช้โดยใช้เคร่ืองมอื TOWs Matrix ในการตดัสนิใจก าหนดกลยทุธ์ขึน้มาและเสนอให้ใช้ WT Strategy ในการแก้ปัญหา 
 
ค าส าคัญ: การเพิ่มยอดขาย; ก าลงัคน; ท าเลที่ตัง้และปัจจยัแวดล้อม; การลดงาน 
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S0086: แนวทางการแก้ไขปัญหาก าไรขัน้ต้นลดลงของส่วนธุรกิจEMSบริษัท ฟอร์ท คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 
วรรณวิมล  สารพดัโชค 1  ดร.ประสทิธ์ิ  มะหะหมดั 2   
1 นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ประจ าสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาก าไรขัน้ต้นลดลงของส่วน
ธุรกิจ Electronics Manufacturing Services (EMS) โดยปี พ.ศ. 2561 ก าไรขัน้ต้นลดลง 67 ล้านบาทหรือร้อยละ 16 
ตวัแปรที่น ามาศกึษาเพื่อหาสาเหตขุองปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาได้แก่ โครงสร้างองค์กร ประสิทธิภาพผู้บริหาร 
เครือขา่ยทางธุรกิจ แผนการตลาด เทคโนโลยีในการผลิต ประสทิธิภาพการผลิต ประสิทธิภาพพนกังาน ประสทิธิภาพ
การจดัซือ้ สภาพคลอ่งภายในของธุรกิจ โดยการใช้ข้อมลูปฐมภมูิจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและข้อมลูทตุิยภมูิจาก
เอกสารรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ทฤษฎี งานวิจยัและบทความที่เก่ียวข้อง ใช้ข้อมลูทัง้สองด้านมาวิเคราะห์เพื่อหา
สาเหตุของปัญหา โดยใช้เคร่ืองมือและทฤษฎีต่างๆ มาวิเคราะห์ได้แก่ PEST Analysis, 5 Forces Model, 7S 
Framework, Value Chain, Supply Chain, กระแสเงินสด, อัตราส่วนสภาพคล่องภายใน, แผนผังต้นไม้, SWOT 
Analysis, TOWS Matrix และบทความที่เก่ียวข้อง ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหา ได้แก่ ขาดทีมผู้ รับผิดชอบ
การตลาดและการขาย ไม่มีเครือขา่ยธุรกิจขยายฐานลกูค้าตา่งประเทศ ขาดการพฒันาบคุลากรระดบับริหารในด้าน
ความรู้และการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ทนัสมยั อ านาจการตอ่รองกบัลกูค้าและซพัพลายเออร์น้อย การพฒันาเทคโนโลยี
การผลิตและระบบจดัการการผลิต แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมคือการลดต้นทนุและขยายฐานลกูค้าใหม่ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
 
ค าส าคัญ: บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน), ธุรกิจEMS, ก าไรขัน้ต้น 
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S0092: กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตะกอนไหลลงอ่างเก็บน า้ บ้านทุ่งผึง้ ต าบล
ทุ่งผึง้ อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
 
พงศกร สริุนทร์ 1  บญุธรรม โสใจวงศ์ 2  สภุทัรชา ธุระกิจ 3 
1 สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
2 สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
3 สาขาสตัวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัลกัษณะของตะกอนในล าห้วยแมตตาาง บ้านทุตงผึง้ ต าบลทุตงผึง้ 
อ าเภอแจ้หตม จงัหวดัล าปาง และ 2) ศกึษากระบวนการมีสตวนรตวมของชมุชนในการแก้ไขปัญหาตะกอนไหลลงอตางเก็บ
น า้บ้านทุตงผึง้ ต าบลทุตงผึง้ อ าเภอแจ้หตม จงัหวดัล าปาง ซึง่เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพและการปฏิบตัิการแบบมีสตวนรตวม 
ผู้ให้ข้อมลู ได้แกต ผู้น าชมุชน ประชาชนในบ้านทุตงผึง้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แกต การสมัภาษณ์เชิงลกึ การประชุม
กลุตมยตอย การจดัเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ และการด าเนินการทดลองปฏิบตัิการ ผลวิจยัพบวตา 1) ลกัษณะของตะกอนที่
พบในพืน้ที่ปต าจะเป็นตะกอนที่มาจากธรรมชาติ เชตนเศษไม้ ล าไผต ใบไม้ 2) กระบวนการมีสตวนรตวมของชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาตะกอนไหลลงอตางเก็บน า้บ้านทุตงผึง้ ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน 1) การมีสตวนรตวมในการวางแผน 2) การมี
สตวนรตวมในการด าเนินการทดลองปฏิบัติการ และ 3) การมีสตวนรตวมในการดูแลบ ารุงรักษา โดยมีปัจจัยที่ผลให้
กระบวนการมีสตวนรตวมประสบความส าเร็จ คือ 1) ผู้ น าชุมชนมีภาวะความเป็นผู้น า เสียสละ และสามารถสร้าง
แรงจงูใจของประชาชนในชุมชนบ้านทุตงผึง้ และ 2) การสร้างความเข้าใจตตอปัญหาจากข้อเท็จจริงอนัจะสตงผลกระทบ
ตตอชมุชนในอนาคต  
 
ค าส าคัญ: กระบวนการมีสตวนรตวม, ตะกอน, จงัหวดัล าปาง 
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S0106: ความสัมพันธ์ของปัจจัยเครือข่ายกับกองทุนแม่ของแผ่นดนิในจังหวัดราชบุรี 
 
สวุตัร  สร้อยนาค 1 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยเครือข่ายของกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวดัราชบุรี 2) เพื่อ
ศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดราชบุรี  3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
เครือขา่ยกบัผลการด าเนินงานของกองทนุแม่ของแผ่นดินในจงัหวดัราชบรีุ และ 4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะที่เป็นแนว
ทางการพฒันาเครือขา่ยกองทนุแมข่องแผน่ดินในจงัหวดัราชบรีุ โดยกลุม่ตวัอยา่งคือ แกนน าเครือขา่ยกองทนุแมข่อง
แผน่ดินจงัหวดัราชบรีุ ซึง่เก็บรวมรวมข้อมลูโดยแบบสอบถาม จ านวน 351 คน จากการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน
คือ การสุม่แบบชัน้ภมูิและสุม่แบบง่าย และใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงประเภทการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัในการวิเคราะห์ข้อมลู และกลุม่ตวัอย่างในการสมัภาษณ์ คือ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่
ของแผ่นดินในจงัหวดัราชบรีุ และเจ้าหน้าที่ผู้ เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเก็บรวมรวม
ข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์ จ านวน 7 คน จากการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 ผลการวิจยั พบวา่  
 1) ระดบัปัจจยัเครือขา่ยโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ระดบัการด าเนินงานของกองทนุแมข่องแผน่ดินโดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง 3) ระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเครือขา่ยกบัผลการด าเนินงานของกองทนุแม่ของแผ่นดิน
ในจงัหวดัราชบุรี พบว่า มีความสมัพนัธ์กันในทางบวกอยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
และ 4) สว่นราชการท่ีเก่ียวข้องและเครือขา่ยกองทนุแมข่องแผน่ดินในจงัหวดัราชบรีุ ต้องสนบัสนนุให้มีกิจกรรมที่ช่วย
ให้สมาชิกเครือข่ายเข้ามาร่วมปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม และประชาสมัพนัธ์ศนูย์เรียนรู้กองทนุแม่ของแผน่ดิน รวมถึง
เครือข่ายกองทนุแม่ของแผ่นดิน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ให้ผู้น า/ประธานกองทนุแม่ของแผน่ดิน คณะกรรมการ
และสมาชิกกองทนุแมข่องแผน่ดินมีโอกาสได้น าเสนอผลการด าเนินงาน/ข้อมลูที่นา่สนใจในท่ีประชมุ 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัเครือขา่ย กองทนุแมข่องแผน่ดิน 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล” 
มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2563  27 มีนาคม 2563 

  

S0109: แนวทางปรับปรุงการเพ่ิมยอดใชบัตร ATM ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี วงศสวาง 
 

พุทธิกาญจน ศรีสะอาด *  
* นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
บทคัดยอ  

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบัตร ATM ของธนาคาร ออมสิน โดยใช

สวนประสมทางการตลาดบริการ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชบัตร ATM ของธนาคารออมสิน โดยใช

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3.เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการเพ่ิมยอดการเปด

บัตรATMใหม รวมถึงการสงเสริมใหกลุมลูกคาใชตูถอนเงินอัตโนมัติเพ่ิมมากยิ่งขึ้น กลุมตัวอยางจํานวน 385 คน เปน

ลักษณะแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึกเปนพนักงานภายในสาขาจํานวน 10 คน ในการเก็บขอมูล คาสถิติที

ใชวิเคราะหไดแก ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ  

t-test และคาสถิติ F-test พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป ศึกษาระดับปริญญาตรี 

มีสถานภาพโสด อาชีพขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ รายได 10,000-20,000 บาท ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินโดยภาพรวม มีการตัดสินใจอยูในระดับมาก เรียงจากนอยไปหามาก ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานตนทุนทางธุรกรรม ดานกระบวนการทํางาน และดานกระบวนการทางกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจเลือกถือ

บัตรเดบิตธนาคารออมสิน เพศท่ีแตกตางกันมีการตัดสินใจเลือกใชบัตร ATM ของธนาคาร ออมสิน โดยใชสวน

ประสมทางการตลาดบริการ ไมแตกตางกัน อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ท่ีแตกตางกันมีการตัดสินใจเลือกใชบัตร 

ATM ของธนาคาร ออมสิน โดยใชสวนประสมทางการตลาดบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ผูศึกษาจึง

เลือกใชกลยุทธสรางความแตกตางในการแกไขปญหาท่ีพบในทุกๆ ดาน เพ่ือสรางเขมแข็งตอสถาบันของตวัเองรวมถึง

เพ่ิมการแขงขันท่ีเขมขนของตอสถาบันการเงินอ่ืนๆ สรางความแปลกใหมท่ีแตกตางและเพ่ิมทางเลือกท่ีหลากหลาย

แกกลุมลูกคา  

 

คําสําคัญ: บัตรเดบิต, การตัดสินใจ, เอทีเอ็ม 
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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
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S0114: การใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี 
 
รัชนีภรณ์  คลอ่งแคลว่ 1  ธีรยทุธ  แสงซื่อ 2 
1, 2 สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 1) เพื่อใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมเพื่อเสริมสร้าง
ความ สามารถในการเผชิญอุปสรรคของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน ระดบัปริญญาตรี 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของการใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน ระดบัปริญญาตรี ในช่วงระหว่างการใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม 
ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนด้วยการใช้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมเป็นแบบแผนกึ่งทดลอง 
โดยใช้แบบการก าหนดกลุม่ควบคุม ทดสอบก่อนและหลงัเรียนต่อเนื่องตามช่วงเวลาที่ก าหนด กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ใน
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 ซึ่งสุม่มาโดยวิธีการสุม่อย่างง่ายและสุม่
อย่างง่ายอีกครัง้เพื่อจดักลุม่ตวัอยา่งเข้ากลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุจ านวน 2 กลุม่ กลุม่ละ 20 คน รวมทัง้หมด 40 
คน เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ วิเคราะห์ทางสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติ t-test และการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 1. ความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน 
ระดบัปริญญาตรี ที่เรียนด้วยการใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมกับรูปแบบการเรียนการสอนปกติ  
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเผชิญอปุสรรคของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชน ระดับปริญญาตรี ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ  และ 2. พัฒนาการของ
ความสามารถในการเผชิญอปุสรรคด้านการควบคมุ ด้านสาเหตแุละความรับผิดชอบ ด้านความเข้าใจ และด้านความ
อดทน ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน ระดบัปริญญาตรี ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนด้วยการใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมมีพฒันาการเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม, ความสามารถในการเผชิญอปุสรรค, นกัศกึษามหาวิทยาลยั

เอกชน  
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S0120: ความส าเร็จในการสร้างตัวตนของสัตว์เลีย้งในโลกออนไลน์ กรณีศึกษาแฟนเพจ 
Kingdom of Tigers Page : ทูนหัวของบ่าว 
 
เมตตา  ดีเจริญ 1  บษุบาบรรณ  ไชยศิริ 2  และ จิณณพตั  ตัง้ดวงมานิตย์ 3 
1, 2, 3 คณะนิเทศศาสตร์, มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 84 ถนนมิตรภาพ ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสมีา 30000 
 
บทคัดย่อ 
 เฟชบุ๊ค เป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่มีผู้นิยมใช้เป็นจ านวนมาก ในสงัคมดงักลา่วมีการถ่ายทอดน าเสนอ
เร่ืองราวตา่ง ๆ มากมาย แตม่ีสิง่ที่เราคงปฏิเสธไมไ่ด้เลยวา่ในเครือขา่ยนัน้ไมใ่ช่มีแค่เร่ืองราวของคนเทา่นัน้ แตก่ลบัมี
เร่ืองของสตัว์เลีย้งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ผู้ เลีย้งสตัว์ได้ใช้เป็นช่องทางในการสร้างตวัตนสตัว์เลีย้งให้เป็นที่รู้จกัของคน
ทัว่ไป โดยการสร้างฐานแฟนคลบัสตัว์เลีย้งผ่านบนแฟนเพจ ท าให้สตัว์เลีย้งธรรมดากลายเป็นสตัว์เลีย้งที่มีช่ือเสียง 
เกิดเป็น ครือขา่ยสงัคมของคนรักสตัว์ในโลกเสมือน ความส าเร็จของ Kingdom of Tigers Page : ทนูหวัของบา่ว เกิด
จากความเป็นโลกาภิวตัน์ที่ก่อให้เกิดสงัคมออนไลน์ที่ไมม่ีขีดจ ากดัทัง้ด้าน เวลา สถานท่ี และระยะทาง ก่อให้เกิดการ
รวมตวักนั เป็นหนึง่เดียวของคนรักแมวมาท าการสือ่สารกนัเป็นชุมชนเสมือนของคนรักแมวทัง้ ๆ ที่ไมรู้่จกักนั ไมไ่ด้อยู่
ในพืน้ท่ีเดียวกนั แต่ทกุคนก็มีโลกเสมือนเดียวกนัอยู่บนแฟนเพจ การสร้างตวัตนของแมว ในเพจ จากแมวธรรมดาให้
เป็นเซเล็บนัน้ ยงัใช้แนวคิด สญัญะวิทยาในการน าแมวที่เป็นสตัว์เลีย้งที่คนนิยมเลีย้งเป็นตวัแทนในการน าเสนอสิ่ง
ตา่ง ๆ ผา่นแฟนเพจ เฟชบุ๊ค  มีการใสเ่สือ้ผ้าเคร่ืองประดบัเพื่อแสดงบคุลิกรวมทัง้การใช้ภาษาภาพพจน์การเลา่เร่ือง 
(Story telling) ที่มองเห็นถึงรายละเอียดที่ต้องการน าเสนอได้อย่างชดัเจน รวมทัง้การใช้หลกัการสร้างตวัตนบนโลก
ออนไลน์ในด้านความบันเทิง (Entertain) คือ เนือ้เร่ืองที่สนุกสนาน ไม่เครียด ด้านความเป็นต้นฉบับของเนือ้หา 
(Original Content) คือ ผลิตและถ่ายท าเนือ้หาด้วยตัวผู้ เลีย้งเอง ด้านความสมัพันธ์ (Relevancy) คือ ความเป็น
เครือข่ายของกลุ่มคนรักแมวและด้านความสัน้  กระชับ (Conciseness) คือ เนือ้หาแต่ละตอนแบบง่าย ๆ ไม่ยาว 
เหลา่นีจ้ึงท าให้เพจดงักลา่วประสบความส าเร็จได้รับการยอมรับและมีผู้ติดตามเป็นจ านวนมาก 
 
ค าส าคัญ: การสร้างตวัตน, เครือขา่ยสงัคม, เฟซบุ๊กแฟนเพจ, แนวคิดการสือ่สารผา่นคอมพิวเตอร์, โลกเสมือน 
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S0127: แนวทางการเพิ่มยอดผู้ใช้บริการสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี
วงศ์สว่าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
วิชญา  ลิม้ศิริ 1 
1 นกัศกึษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและหาแนวทางการเพิ่มยอดผู้ ใช้บริการผลิตภณัฑ์
สลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสนิ สาขาบิ๊กซี วงศ์สว่าง การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมผสานระหว่างการ
วิจยัเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคณุภาพ ที่แสดงออกด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านพฤติกรรมการออม ด้านและ
การตดัสนิใจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ก าหนดกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 190 คน สมุตวัอยา่งโดยหลกัสถิติด้วย
การค านวณตามของตาราง YAMANE และแบบสมัภาษณ์เชิงลกึเป็นพนกังานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี  วงศ์สว่าง 
จ านวน 10 คน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test 
คา่สถิติ Ftest และสถิติทดสอบการถดถอย (Regression Analysis) ผลการวิจยั พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่
เป็นเพศหญิง อาย ุ20-40 ปี ระดบัการศกึษาปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ รายได้
ต่อเดือน 15,000-25,000 บาท ส าหรับผลการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7P’s ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการในการให้บริการอยู่ในระดบัมาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัอิสระและตวัแปรตาม พบว่าสง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสลากออมสินพิเศษไม่แตกต่างกนั และผลจากการสมัภาษณ์เชิงลกึได้ข้อสรุปว่าด้านที่มีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซือ้และควรปรับปรุงแก้ไขที่สดุ คือ ด้านกระบวนการ ด้านราคา และด้านการสง่เสริมการขาย ผู้ศกึษาจึงใช้กลยทุธ์ทาง
การตลาดแก้ไขที่พบในทกุ ๆ ด้าน  
 
ค าส าคัญ: สลากออมสนิ ธนาคารออมสนิ แนวทางการเพิ่มยอด 
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S0129: แนวทางการปรับตัวเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
พรรษวรรณ  สขุสมวฒัน์ 1 
1 อาจารย์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ ประกอบการ จ าแนกตาม ลักษณะของธุรกิจ 
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ เงินลงทนุเร่ิมแรก ยอดขายเฉลี่ยต่อวนั และจ านวนพนกังาน 2) เพื่อศึกษาผลกระทบ
ของร้านค้าปลีกสมยัใหม่ ที่มีต่อร้านค้าปลีกในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับตวัเพื่อ
เพิ่มความสามารถทางการแขง่ขนัของธุรกิจค้าปลกีในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยกลุม่ตวัอยา่งคือ ผู้ประกอบการท่ี
ท าธุรกิจค้าขายหรือค้าปลกีในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาทัง้หมดคือ 1,600 ราย ใช้สถิติเชิงพรรณนา คา่เฉลีย่ และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนมุานการทดสอบคา่ทีในการเปรียบเทียบตวัแปรที่มี 2 กลุม่ และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวในการเปรียบเทียบตวัแปรตัง้แต่ 2 กลุม่ขึน้ไป 
 ผลการวิจยั พบวา่ ระดบัการปรับตวัของธุรกิจค้าปลกีในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีการปรับตวัในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก โดยกลยทุธ์ที่ธุรกิจค้าปลกีในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาใช้ในการปรับตวัมากที่สดุคือ กลยทุธ์ด้านการ
เลือกซือ้  ในส่วนของผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า  ลักษณะธุรกิจที่แตกต่างกันมีผลต่อการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการด้านการเลอืกซือ้สนิค้าที่แตกต่างกนั ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ เงินลงทนุเร่ิมแรก ยอดขายเฉลีย่ต่อ
วนั และจ านวนพนกังานที่แตกต่างกันมีผลต่อการปรับตวัของผู้ประกอบการด้านราคาที่แตกต่างกัน  และลกัษณะ
ธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ เงินลงทนุเร่ิมแรก ยอดขายเฉลีย่ตอ่วนั และจ านวนพนกังานท่ีแตกตา่งกนัมีผลต่อ
การปรับตวัของผู้ประกอบการด้านคณุภาพการบริการท่ีแตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: การปรับตวัของผู้ประกอบการ ความสามารถทางการแขง่ขนั ธุรกิจค้าปลกี 
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S0151: การศึกษาปัญหา และแนวทางการเพิ่มจ านวนผู้ใช้บัตรเครดติธนาคารออมสิน 
Problem study and Guidelines for increasing of Government Savings Bank Credit Cards 
 
อภิชน โภควฒัน์1   อาจารย์ ดร.ประสทิธ์ มะหะหมดั 2  
1, 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ  

การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาหาสาเหตุที่ท าให้จ านวนผู้ ใช้บัตรเครดิตไม่บรรลุเป้าหมาย 
ของธนาคาร 2) ศึกษากระบวนการปฏิบตัิงานภายในธนาคารที่มีผลต่อจ านวนผู้ ใช้บตัรเครดิต  เพื่อการวางแผนหา
แนวทางเพิ่มจ านวนผู้ใช้บตัรเครดิตธนาคารออมสิน โดยท าการศกึษาแบบสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้บริหาร และพนกังาน
ในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตธนาคารออมสิน  จ านวน 10 คน รวมทัง้ท าการส ารวจจากผู้ ตอบ
แบบสอบถามกับลูกค้าที่เคยใช้บริการบัตรเครดิต และไม่ใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินจ านวนทัง้สิน้  200 คน  
จากการสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง และใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ผลการศึกษา พบว่า ธนาคารมีประเภทบัตรให้เลือกน้อย  แต่ละประเภทไม่มีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน  
และกระบวนการให้บริการลกูค้าใช้ระยะเวลาในการอนมุตัินาน และลกูค้าต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน  รวมถึงสทิธิ
ประโยชน์และโปรโมชั่นยังน้อย ซึ่งในการวิเคราะห์การน ากลยุทธ์แต่ละระดับมาใช้ในการศึกษา  โดยกลยุทธ์ที่
เหมาะสม คือ กลยทุธ์ระดบัองค์กร กลยทุธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) โดยกิจกรรมเชิงรุกที่ควรด าเนินการ 
คือ การศึกษาพฤติกรรมลูกค้าเดิมที่อยู่ในระบบทัง้หมด ท าให้ทราบกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน แสวงหาพันธมิตรใหม่ๆ  
ที่มีกลุม่ลกูค้าเช่นเดียวกนัและมากพอมาร่วมมือจดัท าบตัรเครดิต Co-Brand เพื่อเพิ่มความหลากหลายของประเภท
บตัรเครดิต ให้ลกูค้ามีโอกาสเลือกที่จะสมคัรใช้บตัรเครดิตมากขึน้ ปรับเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ จัดกิจกรรมทางการ
ตลาดและเฉพาะกลุม่ลกูค้าเป้าหมายให้มากขึน้ สร้างความแตกต่างกนัในแต่ละประเภทบตัรให้ชดัเจนยิ่งขึน้ รวมถึง
การจดักิจกรรมทางการตลาดร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจที่จดัท าบตัร Co-Brand โดยดงึจุดเดน่ในตลาดของพนัธมิตร
มาช่วยให้บตัรธนาคารออมสนิเพิ่มความต้องการได้มากยิ่งขึน้ 
 
ค าส าคัญ: บตัรเครดิตธนาคารออมสนิ, กลยทุธ์การตลาด, การตดัสนิใจ 
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S0156: พฤตกิรรมการเลือกซือ้กระเป๋าผ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
จนัจิรา  แก่นสาร์ 1  ชลธร  คงยิ่งยง 2  และ บณุฑริกกา  ดวงประชา 3 
1, 2, 3 วิทยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาพฤติกรรมการเลอืกซือ้กระเป๋าผ้าของผู้บริโภคและปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ กลุม่ตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้คือ ผู้ที่เคยซือ้กระเป๋าผ้าที่อาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบตามสะดวก วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษา พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา รายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท ซือ้กระเป๋าผ้า
เฉลีย่ปีละ น้อยกวา่หรือเทา่กบั 4 ใบ ระดบัราคาของกระเป๋าที่ซือ้ตอ่ครัง้ ต ่ากวา่ 500 บาท สขีองกระเป๋าที่ใช้ คือ จบัคู่
สี 2 สีขึน้ไป อายกุารใช้งานของกระเป๋า 6 เดือน - 1 ปี ขนาดของกระเป๋า คือ ขนาดกลาง (Medium Size) รูปแบบที่
นิยมใช้ คือ กระเป๋าหูหิว้ (The tote) เนือ้ผ้า คือ เนือ้ผ้าแคนวาส การส่งเสริมทางการตลาด คือ การลดราคา และ 
บคุคลที่มีอิทธิพล คือ ตดัสนิใจด้วยตนเอง ปัจจยัที่สว่นประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกซือ้กระเป๋าผ้ามากที่สดุ 
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยรายข้อที่มีผลต่อการเลือกซือ้กระเป๋าผ้ามากที่สุด  คือ รูปแบบที่สวยงาม การตัดเย็บที่
ปราณีต 
 
ค าส าคั:  พฤติกรรมการเลอืกซือ้ , กระเป๋าผ้า  
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S0158: การศึกษาลักษณะของเกมออกก าลังกายท่ีอยู่ในความสนใจของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สทิธิโชค  วนพนัธ์a 1  พนาวฒัน์  ณฐัเวช 2  และ กฤชพล  ศรีอว่ม 3 
1, 2, 3 วิทยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจพฤติกรรมการออกก าลงักายและปัจจัยที่มีอธิพลต่อการยอมรับ
นวตักรรมของวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร รูปแบบการวิจยัเป็นเชิง ปริมาณ การเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามออนไลน์
จากจ านวนผู้ที่สนใจเกมออกก าลงักายทัง้หมด 400 คน โดยวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบตามสะดวก การวิเคราะห์ข้อมลูใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายเุฉลี่ย 20 ปี มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 วยัรุ่นมีพฤติกรรมการออกก าลงักาย โดย
ภาพรวม อยู่ในระดบัปฏิบัติบ่อยครัง้ มีพฤติกรรมการออกก าลงักายโดยมีก้าวเดินในชีวิตประจ าวนัโดยเฉลี่ยหนึ่ง
อาทิตย์มากกวา่หรือเทา่กบั 7000 ก้าว แรงจงูใจภายในท่ีสง่ผลตอ่การออกก าลงักาย คือ ออกก าลงักายเพื่อต้องการมี
สขุภาพที่ดี แรงจูงใจภายนอกที่ส่งผลต่อการออกก าลงักาย คือ การควบคมุเกมออกก าลงักายโดยใช้การออกก าลงักาย 
ในชีวิตประจ าวนั ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเกมออกก าลงักายมากที่สดุ คือ นวตักรรมนัน้ต้องสามารถทดลอง
ใช้ได้ก่อนถึงจะยอมรับ โดยการให้ผู้ เลน่เรียนรู้ระบบเกมก่อนใช้งานจริง ช่องทางการสื่อสารที่มีอิทธิพลมากที่สดุ คือ 
การมีบทความรีวิวเกมโดยละเอียด 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการออกก าลงักาย, เกมออกก าลงักาย  
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S0160: การตัดสินใจในการเข้าชมกีฬาฟุตซอลของสโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี 
 
ภาคียะ  จนัทร์แถม 1  นฤมล  สุน่สวสัดิ์ 2 
1 นกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธนบรีุ 
2 อาจารย์ประจ า หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธนบรีุ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ เข้าชมกีฬาฟตุซอลของสโมสรแบงค็อก บีทีเอส 
เอฟซี 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ เข้าชมกีฬาฟุตซอลของสโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี 3) เพื่อศึกษาการตดัสินใจ
ของผู้ เข้าชมกีฬาฟตุซอลของสโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี และ 4) เพื่อเปรียบเทียบการตดัสนิใจของผู้ เข้าชมกีฬาฟุต
ซอลของสโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล ซึง่กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั ในครัง้นี  ้จ านวน  
400 คน จากการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคา่ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ เข้าชมกีฬาฟุตซอลของสโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี พบว่า 
กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพธุรกิจสว่นตวั และมีรายได้ 20,001-30,000 
บาท 2) พฤติกรรมการเข้าชมกีฬาฟตุซอลของสโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี พบว่า กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เข้าชมการ
แข่งขนั 11-15 ครัง้/ฤดกูาล เหตผุลที่ตดัสินใจเข้าชมการแขง่ขนั เพราะมีนกัฟุตซอลที่ช่ืนชอบอยู่ในทีม สาเหตุที่เลือก
เชียร์สโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี เพราะเป็นทีมที่มีประวตัิศาสตร์ยาวนาน โดยเดินทางด้วยรถส่วนตวัไปชมการ
แข่งขัน ระยะทางจากที่พักมาสนามแข่งขันประมาณ ระยะ 1-3 กม. นักฟุตซอลที่ช่ืนชอบมากที่สดุ คือ มูฮัมหมัด  
อสุมานมซูา 3) การตดัสนิใจของผู้ เข้าชมกีฬาฟตุซอลของสโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี พบวา่ การตดัสนิใจของผู้ เข้า
ชมกีฬาฟุตซอลของสโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก และ 4) การเปรียบเทียบการ
ตดัสนิใจของผู้ เข้าชมกีฬาฟุตซอลของสโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล พบวา่ เพศต่างกนั 
มีการตดัสินใจของผู้ เข้าชมกีฬาฟุตซอลของสโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ อาชีพ 
และรายได้เฉลีย่ต่อเดือนตา่งกนั มีการตดัสนิใจในการเข้าชมกีฬาฟุตซอลของสโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี ภาพรวม 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การตดัสนิใจ, กีฬาฟตุซอล, สโมสรแบงค็อก บีทีเอส เอฟซี 
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S0161: ความสามารถของผู้ประกอบการท่ีส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 
ชลธิชา  จนัทศร 1  นฤมล  สุน่สวสัดิ์ 2 
1 นกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธนบรีุ 
2 อาจารย์ประจ า หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธนบรีุ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาระดบัความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดันนทบรีุ 2) ศกึษาระดบัการสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนัของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ในเขตอ าเภอเมอืง 
จังหวดันนทบุรี 3) ศึกษาความสามารถของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัของ
ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ กลุม่ตวัอยา่ง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ อพาร์ทเม้น ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดันนทบรีุ ผู้วิจยัได้ค านวณขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้สตูรของ ยามาเน ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ได้ 247 คน เพื่อให้ได้ข้อมลูที่มีความนา่เช่ือถือมากขึน้ จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งเป็น 250 คน โดยการสุม่ตวัอยา่งตาม
สะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการ
สมการถดถอยแบบพหคุณู  
 ผลการวิจยั พบวา่ 1) ความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเม้นในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล าดบัแรก คือ ด้านความเป็น 
ตวัของตวัเอง มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมาคือ ด้านความกล้าเสี่ยง มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก และล าดบั
สดุท้าย คือ ด้านความสามารถในการควบคมุสถานการณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 2) การสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจอพาร์ทเม้น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดันนทบุรี ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านที่มีความคิดเห็น ล าดบัแรก คือ ด้านการสร้างความแตกต่าง มีค่าเฉลี่ย
อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ด้านการมุง่ตลาดเฉพาะสว่น มีคา่เฉลีย่อยู ่ในระดบัมาก และล าดบัสดุท้าย คือ ด้านการ
เป็นผู้น าด้านต้นทุน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 3) ความสามารถของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ด้าน
ความเป็นตวัของตวัเอง ด้านความมีนวตักรรม ด้านความกล้าเสีย่ง และด้านความสามารถในการควบคมุสถานการณ์ 
สง่ผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจ อพาร์ทเม้นท์ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ เท่ากับ 0.131 สามารถ
พยากรณ์ได้ ร้อยละ 13.10 สว่นด้านความแกร่งในการแข่งขนั ไมม่ีผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนัของ
ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 
 
ค าส าคัญ: ความสามารถของผู้ประกอบการ, การสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนั, ผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ 
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T0001: พฤติกรรมหลีกเล่ียงการได้รับควันบุหร่ีมือสองของประชาชนบริเวณชายหาดบางแสน 
จังหวัดชลบุรี 
 
มณทิรา  จรรยาภรณ์พงษ์ 1  ลกัษณา  วงศ์เพชร 2  พชันา  เฮ้งบริบรูณ์พงศ์ ใจดี 3 
1 พยาบาลวิชาชีพ กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสขุ จงัหวดัชลบรีุ 
2 นิสติหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาพืน้ฐานสาธารณสขุ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
 
บทคัดย่อ 
 ควนับหุร่ีเป็นอนัตรายต่อตวัผู้สบูและคนรอบข้าง การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวางมีวตัถปุระสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการได้รับควนับุหร่ีมือสองและปัจจัยที่สมัพันธ์กับพฤติกรรมดังกล่าวในประชาชน
บริเวณชายหาดบางแสน จ านวน 281 คน คดัเลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์และคา่สมัประสทิธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 68.3) อายุเฉลี่ย 28.3 ± 10.8 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 54.1) ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 29.9) มาที่ชายหาดบางแสน
เนื่องจากมาทอ่งเที่ยว (ร้อยละ 85.7) ไมส่บูบหุร่ี (ร้อยละ 90.7) สว่นพฤติกรรมหลกีเลีย่งการได้รับควนับหุร่ีมือสองอยู่

ในระดบัปานกลาง (X = 2.08 ± 0.31) โดยพฤติกรรมที่เหมาะสมคือ การเดินหนีหรือหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใกล้ผู้สบูบหุร่ี 
(ร้อยละ 94.0) แตพ่บว่ากลุม่เป้าหมายสว่นใหญ่ร้อยละ 88.6 เลือกที่จะไมก่ลา่วตกัเตือนเมื่อพบผู้สบูบหุร่ีถึงแม้ว่าจะ
ประกาศว่า “ชายหาดบางแสนเป็นชายหาดปลอดบหุร่ี” ประชาชนมีระดบัความเช่ือด้านสขุภาพโดยรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง (X = 2.46 ± 0.50) พฤติกรรมหลกีเลี่ยงการได้รับควนับหุร่ีมือสองมีความสมัพนัธ์กบัอาชีพ (2 = 55.086, 
p < 0.001) ความเช่ือด้านสขุภาพโดยรวม (r = 0.223, p < 0.001) ด้านการรับรู้โอกาสเสีย่งตอ่การเกิดโรคจากควนับหุร่ี
มือสอง (r = 0.172, p = 0.004) ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากควนับหุร่ีมือสอง (r = 0.169, p = 0.004)
และด้านการรับรู้ประโยชน์ของการไมส่มัผสัควนับหุร่ีมือสอง (r = 0.202, p = 0.001) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสมัพันธ์ให้เกิดการรับรู้โอกาสเสี่ยงและประโยชน์ในการ
หลกีเลีย่งควนับหุร่ีอยา่งเหมาะสม เพื่อปอ้งกนัอนัตรายจากควนับหุร่ีมือสอง 
 
ค าส าคั:  พฤติกรรม ควนับหุร่ีมือสอง ชายหาดบางแสน  ประชาชน 
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T0005: การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการท าแห้งใบตองเพื่องานประดษิฐ์ 
 
อรอนงค์  ใจค ำ 1  ดร.สภุำ  จฬุคปุต์ 2  ดร.ปำนฉตัท์  อินทร์คง 3 
1 นกัศึกษำปริญญำโทสำขำวิชำเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคลธญับรีุ 

2 อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี  
รำชมงคลธญับรีุ 

3 อำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรปริญญำโทรำยวิชำทัศนศิลป์และกำรออกแบบ คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลธญับรีุ 

 
บทคัดย่อ 
 กำรวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษำสภำวะที่เหมำะสมในกำรท ำแห้งใบตองเพื่องำนประดิษฐ์ เนื่องจำก
ใบตองพนัธุ์กล้วยน ำ้ว้ำมีใบสีเขียว ลำยสวย และมีอยู่เป็นจ ำนวนมำก แตใ่นใบตองมีน ำ้มำกถึง ร้อยละ 72 และฉีกขำด
ง่ำย กำรน ำใบตองมำใช้จึงควรท ำให้แห้งก่อนน ำมำผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ โดยมีปัจจยัที่ท ำกำรศกึษำ คือ อณุหภมูิโดย
แปรเป็น 5 ระดบั คือ 100, 120, 140, 160 และ 180 องศำเซลเซียส และเวลำที่ใช้ในกำรท ำแห้งโดยแปรเป็น 2 ระดบั 
คือ 1 และ 3 นำที วำงแผนกำรทดลองแบบ Factorial experiment in CRD ได้ใบตองแห้งทัง้หมด 10 สิ่งทดลอง 
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ควำมชืน้ สิ่งทดลองที่ 4,6,7,8,9 และสิ่งทดลองที่ 10 มีควำมชืน้ไม่เกินร้อยละ 10 เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนของค่ำควำมชืน้ จำกลกัษณะปรำกฏ พบวำ่ สิ่งทดลองที่ 4 มีลกัษณะสทีี่ใกล้เคียงกบัใบตองสดมำก
ที่สดุ และสอดคล้องกบัคำ่แรงกดทะล ุ
 
ค าส าคัญ: ใบตองแห้ง อณุหภมูิ งำนประดิษฐ์ 
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มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563            27 มีนาคม 2563 
  

T0006: การศึกษาปริมาณน า้ตาลและหัวเชือ้ผสมที่เหมาะสมในการผลิตโยเกิร์ตโพรไบโอตกิ 
 
พงศ์สรุะ  ธญัญเจริญอนกุลู 1  อรวลัภ์  อปุถมัภานนท์ 2  พิมพ์สรีิ  สวุรรณ 3 
1 นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหาร
และโภชนาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรเทคโนโลยีเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา
อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

3 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาปริมาณน า้ตาลและหวัเชือ้ผสมที่เหมาะสมในการผลิตโยเกิร์ตโพรไบโอติก ปัจจยัที่
ท าการศกึษา คือ ปริมาณน า้ตาลซูโครสและหวัเชือ้โยเกิร์ต โดยแปรปริมาณน า้ตาลซูโครสเป็น 3 ระดบั คือ ร้อยละ 6, 8 
และ 10 แปรปริมาณหวัเชือ้โยเกิร์ตเป็น 2 ระดบั คือ ร้อยละ 2 และ 4 ของปริมาณนมสดพาสเจอร์ไรส์ วางแผนการทดลอง
แบบ Factorial in CRD ได้สตูรการทดลองทัง้หมด 6 สตูร ท าการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์ 
เพื่อคดัเลอืกสตูรที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากการศกึษาจ านวนแบคทีเรียแลคติกที่มากกวา่ 106 cfu/g พบวา่ ทกุสตูร
มีปริมาณแบคทีเรียแลคติกมากกวา่ 106 cfu/g โดยสตูรที่เหมาะสมในการผลติโยเกิร์ตโพรไบโอติก คือ สตูรที่มีน า้ตาล
ซูโครสร้อยละ 6 และหวัเชือ้โยเกิร์ตร้อยละ 2 พบปริมาณแบคทีเรียแลคติก เทา่กบั  9.8 x 107 cfu/g คา่ส ีL*, b*และa* 
เทา่กบั 89.15, -2.25 และ 8.17 ตามล าดบั คา่ความหนืด เท่ากบั 2922 cP ค่า pH ชัว่โมงที่ 6 เทา่กบั 4.5 และคา่ของแข็ง
ที่ละลายน า้ได้ เทา่กบั 14.67 ºBrix 
 
ค าส าคัญ: โยเกิร์ต, โพรไบโอติก, การพฒันาสตูร 
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T0011: การพัฒนาคุณสมบัติคอนกรีตมวลเบาดวยใยกลวย 
 

กิตติกร ศรีลานนท 1 

1 ผูชวยศาสตราจารย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการนําใยกลวยมาผสมคอนกรีตเพ่ือทําใหคอนกรีตมี

นํ้าหนักเบาขึ้น มีความแข็งแรงมากขึ้น ซึ่งในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยเปนแหลงปลูกกลวยแหลงใหญของประเทศ และใน

กระบวนการทางเกษตรกรรมหลังจากเก็บผลผลิตก็จะท้ิงลําตนกลวยจํานวนมาก ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนําใยกลวยมา

เปนสวนผสมคอนกรีต จึงเกิดงานวิจัยเร่ืองคอนกรีตมวลเบาผสมใยกลวยขึ้นมา ในการทดสอบคุณสมบัติคอนกรีตมวล

เบาผสมใยกลวยทําการออกแบบการทดสอบท้ังหมด 13 สูตร คือ F-01 ถึง F-13 ตามอัตราสวนท่ีออกแบบ แลวทําการ

ผสมและทําการหลอกอนตัวอยางคอนกรีตขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร บมท่ีอายุการบม 7 14 และ 28 วัน แลวทําการ

ทดสอบคากําลังอัด คาการดูดซึมนํ้า และคาหนวยนํ้าหนัก ผลการทดสอบ พบวา สูตร F-05 มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมท่ีดี

ท่ีสุด โดยมีคาหนวยนํ้าหนักเทากับ 2,289 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร คาดูดซึมนํ้าเทากับรอยละ 3.32 และคากําลังอัด

เทากับ 227 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร เมื่อเทียบกับสูตร F-01 ซึ่งเปนสูตรควบคุมมีคาหนวยนํ้าหนักเทากับ 2,363 

กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร คาดูดซึมนํ้าเทากับรอยละ 2.85 และคากําลังอัดเทากับ 227 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  

 

คําสําคัญ: คอนกรีตมวลเบา ใยกลวย 
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T0019: การศึกษาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมของวัคซีนในแบบจ าลองการแพร่ระบาด SIR 
 
นรุหาวาตี  ดือเล๊าะ 1  ชลธิชา  คลองรัว้ 2  ศิรฉตัร  ทิพย์ศรี 3* อดิศกัดิ์  เด็นเพ็ชรหนอ๋ง 4 
1, 2 นกัศกึษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
3, 4 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีไ้ด้พฒันาแบบจ าลองการแพร่ระบาด SIR ที่มีอตัราอบุตัิการณ์แบบอิ่มตวัและมีการควบคมุการให้
วคัซีนที่เหมาะสม พบวา่แบบจ าลองที่มีตวัแปรควบคมุคงที่มีจุดสมดลุที่อิสระจากโรค ค่าระดบัการติดเชือ้พืน้ฐานหาได้
โดยใช้วิธีรุ่นถดัไป ถ้าคา่ระดบัการติดเชือ้พืน้ฐานน้อยกว่าหนึง่ แล้วจดุสมดลุที่อิสระจากโรคมีเสถียรภาพเฉพาะที่เชิง
เส้นก ากบั และจุดสมดลุที่อิสระจากโรคไม่มีเสถียรภาพ ถ้าค่าระดบัการติดเชือ้พืน้ฐานมากกว่าหนึ่ง นอกจากนีไ้ด้ศึกษา
การมีอยู่และการแสดงลกัษณะของการควบคมุที่เหมาะสมของแบบจ าลองที่มีตวัแปรควบคมุที่ขึน้กบัเวลา หลกัการ
สงูสดุของ Pontryagin ถกูน ามาใช้เพื่อก าหนดเง่ือนไขที่จ าเป็นส าหรับการควบคมุการให้วคัซีนท่ีเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ: แบบจ าลองการแพร่ระบาด SIR การควบคมุที่เหมาะสม การให้วคัซีน คา่ระดบัการติดเชือ้พืน้ฐาน 
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