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สารอธิการบด ี
 

เรยีน     ผูบ้รหิำร คณำจำรยน์กัวิจยั ผูท้รงคณุวฒุิพิจำรณำบทควำม    

            และผูเ้ขำ้รว่มงำนประชมุวิชำกำรระดบัชำติทกุทำ่น  

 

งำนวิจยัเป็นภำรกิจหนึง่ที่มีควำมส ำคญัของสถำบนัอดุมศกึษำ มหำวิทยำลยันอรท์กรุงเทพมีควำมตระหนกั

ถึงบทบำทและภำระหน้ำที่ของพันธกิจดังกล่ำว โดยสถำบันอุดมศึกษำจะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรแสวงหำ  

สรำ้ง ถ่ำยทอด และสบืทอดองคค์วำมรูท้ี่มีทัง้ควำมเป็นสำกลและมีคณุค่ำที่สอดรบักบักำรพฒันำประเทศโดยเฉพำะ

ในประเด็น Disruptive Technology นับตั้งแต่โควิดแพร่ระบำดมำยำวนำนกว่ำ 2 ปี ได้ส่งผลต่อกำร Disrupt  

ใน ห ล ำยป ระ เด็ น  อ ำทิ  Autonomous Vehicles, FinTech (Financial Technology), Hyperloop, Solar City,  

Web-based Phone Calls, Automation and Robotic in Manufacturing , Quantum Innovation & Technology 

เป็นตน้ อนัเป็นประเด็นที่แวดวงวิชำกำรควรจะตระหนกั และดว้ยควำมเป็นสำกลของกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ 

ของกระบวนกำรวิจยั ย่อมท ำใหม้หำวิทยำลยัมีกำรบรูณำกำรปัจจัยและกระบวนกำรทัง้หมดใหน้ ำไปสู่กำรท ำวิจัย 

ที่สำมำรถใหผู้ใ้ชป้ระโยชนจ์ำกงำนวิจัยน ำไปใชไ้ด้ ซึ่งบทควำมทำงวิชำกำรและบทควำมวิจัยที่ปรำกฏในรำยงำน

สบืเนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำรระดบัชำติฉบบันี ้เป็นสิง่ที่แสดงถึงควำมกำ้วหนำ้ทำงดำ้นงำนวิจยัของมหำวิทยำลยั

เป็นอยำ่งดี  

ขอขอบคุณคณะกรรมกำรพิจำรณำบทควำม (Peer Review) ทุกท่ำนที่ไดโ้ปรดเสียสละเวลำอันมีค่ำยิ่ง 

ในกำรพิจำรณำ บทควำมวิชำกำรและบทควำมวิจัยในรำยงำนสืบเนื่องจำกจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ  

กำรวิจัยประยุกต์มหำวิทยำลัยนอรท์กรุงเทพ ประจ ำปี 2565  ภำยใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” เล่มนี ้ 

และขอขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำยที่ช่วยประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักวิจัยในกำรท ำงำนวิจัย  

และกำรถอดกระบวนกำรด ำเนินงำนวิจัยมำสู่องค์ควำมรูท้ี่เรียบเรียงเป็นบทควำมเผยแพร่แก่ผูอ้่ำน  ในรำยงำน

สบืเนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำรฉบบันี ้

         

 

                  (ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สทิธิพร ประวตัิรุง่เรอืง) 

                         อธิกำรบดีมหำวิทยำลยันอรท์กรุงเทพ 
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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต ์คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2565 

(NCAR NBU : National Conference in Applied Research) 

“นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” (Disruptive Innovation) 

วันศุกรท์ี่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08:00-16:30 น. 

ณ  มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ  วิทยาเขตรังสติ 

 

08:00 –08:45 น.   ลงทะเบียน  

08:45 –09:00 น.    เขำ้รว่มพิธีเปิดและชมวิดีทศันแ์นะน ำมหำวิทยำลยันอรท์กรุงเทพ 

09:00 –09:15 น.   พิธีเปิด กำรประชมุวิชำกำรระดบัชำตกิำรวิจยัประยกุต ์ประจ ำปี 2565 

 กลำ่วเปิดกำรประชมุโดย โดย ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สทิธิพร ประวตัิรุง่เรอืง 

ประธำนพิธี อธิกำรบดี มหำวิทยำลยันอรท์กรุงเทพ  

 กลำ่วรำยงำนโดย ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.ทรงยศ แกว้มงคล 

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวิจยั มหำวิทยำลยันอรท์กรุงเทพ 

09:15 –10:15 น.   ปำฐกถำพิเศษ เรือ่ง “นวตักรรมเปลีย่นโลก” 

                        โดย ศำสตรำจำรย ์ดร.มนตช์ยั  เทียนทอง  

10:15 –12:00 น.   กำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำรผำ่นกำรประชมุทำงไกล ช่วงที่ 1 (ZOOM) 

12:00 –13:00 น.   พกัเที่ยง 

13:00 –14:30 น.   กำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำรผำ่นกำรประชมุทำงไกล ช่วงที่ 2 (ZOOM) 

14:30 –14:45 น.   พกัเบรค 

14:45 –17:30 น.   กำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำรผำ่นกำรประชมุทำงไกล ช่วงที่ 3 (ZOOM) 

__________________________________ 

หมายเหตุ:  เวลำ  08:45-10:15 น.    ถ่ำยทอดสดผำ่น   Facebook Live 
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การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต ์“นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”   
มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ ประจ าปี 2565  25 มีนาคม 2565
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องที ่1 (R2202)  
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 1   รศ.ดร.พิศมยั จารุจิตติพนัธ ์   
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 2  ผศ.ดร.ไพโรจน ์พิภพเอกสทิธ์ิ  
    

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

10:30-10:50 น. S0018 ไพลิน บรรพโต พฤติกรรมการดแูลสขุภาพของนกัศกึษามหาวิทยาลยั 

ในเขตกรุงเทพเหนือ  กรุงเทพมหานคร 

10:50-11:10 น. S0028 พินยั พิรยิมานนัท ์ ยทุธวิธีเสรมิสรา้งการเรยีนรูด้า้นการทอ่งเที่ยวของพนกังาน 

โรงเเรม กรณีศกึษาโรงเเรมในจงัหวดัสโุขทยั 

11:10-11:30 น. S0034 ทิตติยา สติตสงัข ์ ปัจจยัที่มีผลตอ่การเลือกใชบ้รกิารระหวา่งการขนสง่ทางบก 

และทางอากาศ ของกลุม่ Gen Y 

11:30-11:50น. S0016 รชันีภรณ ์คลอ่งแคลว่ การบรหิารจดัการทีส่ง่ผลตอ่แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของ

พนกังานบรษัิทเอกชนแหง่หนึ่ง เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

11:50-12:10 น. S0024 กญัญาวีร ์วงคเ์สือ คณุภาพก าไรและผลการด าเนินงานกบัอตัราการจา่ยเงินปันผล 

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย : 

กรณีศกึษาในกลุม่อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่ม 

ของประเทศไทย 

13:00-13:20 น. S0017 รชันีภรณ ์คลอ่งแคลว่ การพฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ละความสามารถในการคดิ
แกปั้ญหาอนาคตของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยั
เอกชนแหง่หนึ่ง โดยการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคการคิดแกปั้ญหา
อนาคต 

13:20-13:40 น. S0015 วราภรณ ์กิรยิา รอยเลื่อนมีพลงัในจงัหวดัเชียงราย : การรบัรูแ้ละพฤติกรรม 

การป้องกนัภยัของประชาชน 

13:40-14:00 น. S0030 วรรณพร วิจิตรโท การจดัการความเสี่ยงดา้นการจดัซือ้วตัถดุิบอตุสาหกรรมเหล็ก

จากประเทศจีน กรณีศกึษา บรษัิท AAA จ ากดั 

14:00-14:20 น. S0038 ทิพมาศ รตันพิทกัษ ์ ปัจจยัที่มีผลตอ่การตดัสินใจสั่งอาหารเดลิเวอรีผ่่านแอปพลิเคชั่น

โรบินฮูด้ ของประชาชนในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

14:45-15:05 น. S0041 ธนวิชญ ์งามประเสรฐิ การพยากรณอ์นกุรมเวลาดว้ยวิธีคลาสสิค ปรมิาณการสง่ออก

สินคา้ประเภทขนมขบเคีย้ว กรณีศกึษา : โรงงานแหง่หนึ่ง 

ของประเทศไทย 

15:05-15:25 น. S0045 สกุานดา รศัมีภคั สติและกิจกรรมการฝึกสตใินเด็ก 
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การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต ์“นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”   
มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ ประจ าปี 2565  25 มีนาคม 2565
  

 

 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

15:25-15:45 น. S0002 วรรณวิไล ขนัชะล ี ปัจจยัที่สง่ผลตอ่กระบวนการตดัสินใจใชบ้รกิารธุรกิจรบัสง่อาหาร

เดลิเวอรีผ่่านแอปพลิเคชนัของกลุม่ผูบ้รโิภควยัท างานในเขต

จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

15:45-16:05 น. S0003 กลัยส์ดุ แกว้สรุรณ ความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนนุ 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

16:05-16:25 น. S0004 ดวงชีวนั เหงา้ฝอย สมรรถนะดา้นดิจิทลัในการปฏบิตัิงานของบคุลากรศาล 

จงัหวดัชมุแพ 
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การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต ์“นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”   
มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ ประจ าปี 2565  25 มีนาคม 2565
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องที ่2 (R2203)  
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 1   ผศ.ดร.ดร. ตระกลู  จิตวฒันากร   
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 2  ดร.จิราย ุอคัรวิบลูยกิ์จ   

   

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

10:30-10:50 น. S0008 วิไลวลัย ์สงคราม ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารตวัแทนขนสง่

สินคา้ทางอากาศของบรษัิทแหง่หนึ่ง ในเขตปลอดอากร  

ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู 

10:50-11:10 น. S0010 เจนจิรา พิศทุธ์ิเกียรต ิ การปรบัปรุงกระบวนการจดัเก็บสินคา้คงคลงั กรณีศกึษา

คลงัสินคา้บรษัิทเอกชนแหง่หนึ่ง  

11:10-11:30 น. S0011 ราชนั เกษาวงศ ์ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้รถยตไ์ฟฟา้ของผูบ้รโิภค 

ในกรุงเทพมหานคร 

11:30-11:50 น. S0040 ปณิุกา โทพิลา ปัจจยัที่มีผลตอ่การใชบ้รกิารสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์

ในโทรศพัทข์องผูบ้รโิภคใน ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

11:50-12:10 น. S0027 วราภรณ ์ชยัถาวรกิจ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเลือกใชบ้รกิารบรษัิทขนสง่พสัดเุอกชน 

ของผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลน ์ในจงัหวดันครนายก 

13:00-13:20 น. S0033 ภิรมยพ์ร สขุชยัศร ี แนวทางการปรบัปรุงประสิทธิภาพการจดัการสถานศกึษาอาชีวะ

เอกชน 

13:20-13:40 น. S0042 ฉัตรชยั ศรวีิไล ตวัแบบการพยากรณป์รมิาณการสง่ออกถงุมือยาง 

ส าหรบัการตรวจโรค (Examination gloves)  

กรณีศกึษา บรษัิทผลิตถงุมือแหง่หนึ่ง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

13:40-14:00 น. S0012 คนึงนิตย ์พุม่เก่า ปัญหาและแนวทางการเพ่ิมยอดลกูคา้สินเช่ือสวสัดิการ 

ส าหรบัขา้ราชการบ านาญและลกูจา้งประจ า:  

กรณีศกึษา ธนาคารออมสิน สาขาชยัสมรภมิู 

14:00-14:20 น. S0035 พีระสิทธ์ิ คณุเลิศอาภรณ ์ แนวทางการสง่เสรมิการขายกระจกประหยดัพลงังาน 

ในอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสรา้งที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

14:45-15:05 น. S0007 อญัธิกา ส าราญบ ารุง ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารขนสง่เอกชนแหง่ 

ในเขตลาดกระบงั 

15:05-15:25 น. S0006 วทญัญ ูแกว้มลูมขุ การศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารสง่พสัด ุของบรษัิทเอกชน

แหง่หนึ่ง ในเขตนิคมอตุสาหกรรมอมตะชิตี ้จงัหวดัระยอง 

15:25-15:45 น. S0048 วิชตุา นาคเถ่ือน แนวทางการใชร้ะบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี 

15:45-16:05 น. S0049 สภุาวด ีสวุรรณประทปี การเปรยีบเทียบองคก์รของตนกบัองคก์รตน้แบบ  

ดว้ยเครือ่งมือ BENCHMARKING 
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การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต ์“นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”   
มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ ประจ าปี 2565  25 มีนาคม 2565
  

 

 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

16:05-16:25 น. S0050 รชันีภรณ ์คลอ่งแคลว่ ทกัษะแหง่ศตวรรษที่ 21: ความทา้ทายในการพฒันาสมรรถนะ

นกัศกึษา 
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การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต ์“นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”   
มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ ประจ าปี 2565  25 มีนาคม 2565
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องที ่3 (R2204)  
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 1   รศ.ดร.ภทัรธิรา ผลงาม  
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 2  รศ.เรอืนแกว้  ภทัรานปุระวตั ิ

   

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

10:30-10:50 น. S0044 พลกฤต โสลาพากลุ สมรรถนะที่พงึประสงคข์องผูจ้ดัท  าบญัชีธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม ในยคุโลกาภิวฒัน ์

10:50-11:10 น. S0021 วรวฒิุ อตุสาแท ้ ปัจจยัพยากรณค์วามตัง้ใจในการซือ้ซ  า้ของผูบ้รโิภคน า้ดื่มบรรจุ

ขวดพลาสติกใน จงัหวดัเชียงใหม ่

11:10-11:30 น. S0022 เฉลิมชยั สิรนิิวฒันก์ลุ การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลมีผลตอ่

ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกิจ

ดิจิทลั 

11:30-11:50น. S0026 ธนวลัย ์มากมณี พฤติกรรมของผูบ้รโิภคในการใชจ้า่ยแบบสงัคมไรเ้งินสด ที่มีผลตอ่

ความพงึพอใจในมมุมองผูบ้รโิภค ของประชากรในจงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี 

11:50-12:10 น. S0031 สนุนัท ์ตระกลูโชคเสถียร การจดัการนวตกรรมโลกการบรกิารทางการแพทยอ์อนไลนใ์น

ศตวรรษที2่1 

13:00-13:20 น. S0039 สพุรรณพกัตร ์คะเซ็นเชือ้ ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใชบ้รกิารรถไฟแหง่ประเทศไทย

สายตะวนัออกในสถานการณโ์ควิด 

13:20-13:40 น. S0032 นยันา โงว้ศิร ิ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของการจดักิจกรรมเทศกาลอาหาร 2 

ทะเล จงัหวดัสงขลา 

13:40-14:00 น. S0014 กฤษติญา นอ้ยพนัธด์ ี คณุภาพการใหบ้รกิารของ สหกรณอ์อมทรพัย ์กองบญัชาการ

กองทพัไทย จ ากดั  

14:00-14:20 น. S0047 ณฏัฐณิชา ทองสกุเจรญิ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจใชบ้รกิารแอพพลิเคชั่น SCB EASY 

APP ของธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตจงัหวดัปราจีนบรุ ี

14:45-15:05 น. S0013 วิรนิญา ยั่งยืน แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานรบัพสัดขุองบรษัิทขนสง่

พสัดแุหง่หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

15:05-15:25 น. S0051 สภุาพอาจ อดุมผล พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้รกิารเรอืส  าราญของนกัทอ่งเที่ยวชาว

ไทย 

15:25-15:45 น. S0029 พีระยทุธ คุม้ศกัดิ ์ การบรหิารจดัการวสิาหกิจชมุชนกบัสถานการณโ์ควิด-19 

15:45-16:05 น. S0023 จารกึ ดาด ี แนวโนม้การจดัการสถานที่จดังานแสดงสินคา้ของอตุสาหกรรม

ไมซไ์ทย 
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การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต ์“นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”   
มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ ประจ าปี 2565  25 มีนาคม 2565
  

 

ห้องน าเสนอ: ห้องที ่4 (R2205) 
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 1   ผศ.ดร.ภมูิภควธัจ ์ภมูพงศค์ชศร     
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 2  ผศ.ดร.พรมิตร กลุกาลยืนยง  

   

 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

10:30-10:50 น. S0043 ตะวนั อาจยงั การประยกุตใ์ชแ้นวคิดแบบลีนในการปรบัปรุงกระบวนการจดัซือ้ 

กรณีศกึษา บรษัิทผลิตเครือ่งตดักระแสไฟแหง่หนึ่ง ในจงัหวดั

นครปฐม 

10:50-11:10 น. S0046 ณรงคธ์รรม กาญจนานกุู

ลพงศ ์

เครือ่งมือการจดัการ: Balance Scorecard 

11:10-11:30 น. S0005 ปณียา อินทกาศ ปัจจยัที่มีผลตอ่การตดัสินใจใชบ้รกิารเรยีกรถรบัจา้งโดยสาร

บคุคล (แท็กซี่) ผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลนข์องประชาชนในเขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

11:30-11:50น. S0009 อมัรนิทร ์ผิวปานทอง การพยากรณย์อดขาย กรณีศกึษารา้นซกั-อบผา้ 24 ชั่วโมง 

กรณีศกึษาบรษัิทเอกชนแหง่หนึ่ง 

11:50-12:10 น. S0037 ทิพมาศ รตันพิทกัษ ์ ความสมัพนัธท์ี่มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้ออนไลน ์

ผ่าน Facebook Live ของผูบ้รโิภคในเขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

13:00-13:20 น. I0010 กฤษฎา แกว้วดัปรงิ การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองธุรกิจ ส าหรบัการวางแผนพฒันาเมือง

สูเ่มืองอจัฉรยิะ กรณีศกึษา : เทศบาลนครสรุาษฎรธ์านี 

13:20-13:40 น. I0000 สภุา บวรศิรปิรชีากลุ สภาพปัจจบุนัในการจดัการของชมุชนทอ่งเที่ยวOtop นวตัวิถี 

13:40-14:00 น. I0001 ปิยลกัษณ ์สภุาพสนุทร แนวทางการลดอตัราการลาออกของพนกังานธนาคารออมสิน 

ในเขตจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

14:00-14:20 น. I0002 พิมพว์ิไล ชยัศรรุีง่โรจน ์ แนวทางในการจดัการปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

ในอตุสาหกรรมก่อสรา้งที่อยูอ่าศยั 

14:45-15:05 น. I0008 ไมตร ีบญุขนัธ ์ การจดัการเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลการด าเนินงานของกลุม่บรษัิท 

ผลิตชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกสข์นาดกลางและยอ่มในประเทศไทย 

15:05-15:25 น. I0005 มลัลิกา บตุรทองทิม สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร  

ที่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรูเ้พ่ือการพฒันา

ทอ้งถ่ิน ของมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

15:25-15:45 น. I0009 กนัตา โกสมุภ ์ คณุภาพการใหบ้รกิารผูป่้วย ของโรงพยาบาลระดบัตติยภมิู 

แหง่หนึ่งในจงัหวดัปราจีนบรุดีว้ยเครือ่งมือ TQC (Total Quanlity 

Control) 
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S0002: ปัจจัยที่ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจรับส่งอาหารเดลิเวอร่ีผ่าน 
แอปพลิเคชันของกลุ่มผู้บริโภควัยท างานในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
วรรณวิไล  ขนัชะล ี1   สมยศ  อวเกียรติง 2   สานิต  ศิริวิศิษฐ์กลุ 3 
1 นกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจรับส่งอาหารเดลิเวอร่ีผ่าน 
แอปพลเิคชนัของกลุม่ผู้บริโภควยัท างานในเขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจใช้
บริการธุรกิจรับส่งอาหารเดลิเวอร่ีผ่านแอปพลิเคชันของกลุ่มผู้บริโภควัยท างานในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 3) เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่สง่ผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจ
ใช้บริการธุรกิจรับสง่อาหารเดลเิวอร่ีผา่นแอปพลิเคชนัของกลุม่ผู้บริโภควยัท างานในเขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ใช้
วิธีการสุม่ตวัอยา่งตามสะดวก เก็บข้อมลูจากเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ จากกลุ่มผู้บริโภควยัท างานที่อาศยัหรือท างาน
ในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้บริการธุรกิจรับส่งอาหารเดลิเวอร่ีผ่านแอปพลิเคชัน จ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ F test และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple regression Analysis) แบบ All Enter 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดบัความคิดเห็นข้อมลูที่สง่ผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจรับส่ง
อาหารเดลเิวอร่ีผา่นแอปพลเิคชนัของกลุม่ผู้บริโภควยัท างานในเขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดบัมาก 2) ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกนัจะมีกระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกิจรับสง่อาหารเดลิเวอร่ี
ผ่านแอปพลิเคชนัของกลุม่ผู้บริโภควยัท างานในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั พบว่า ระดบัการศึกษา
และรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน ที่แตกต่างกนั จะมีกระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกิจรับสง่อาหารเดลิเวอร่ีผ่านแอปพลิเคชนั
ของกลุม่ผู้บริโภควยัท างานในเขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั และ 3) ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
สามารถอธิบายกระบวนการตดัสินใจใช้บริการธุรกิจรับส่งอาหารเดลิเวอร่ีผ่านแอปพลิเคชันของกลุ่มผู้บริโภควัย
ท างานในเขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ได้ร้อยละ 27.4 (Adjusted R2 = .274) โดยด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
การจดัจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด สง่ผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจรับสง่อาหารเดลิเวอรี
ผ่านแอปพลิเคชนัของกลุ่มผู้บริโภควยัท างานในเขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจรับส่งอาหารเดลิเวอรีผ่าน  
แอปพลเิคชนัของกลุม่ผู้บริโภควยัท างานในเขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: กระบวนการตดัสนิใจ, บริการรับสง่อาหาร, แอปพลเิคชนั, กลุม่ผู้บริโภควยัท างาน  
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S0003: ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
 
กลัย์สดุา  แก้วสวุรรณ 1   สมยศ  อวเกียรติ 2   สานิต  ศิริวิศิษฐ์กลุ 3 
1 นกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาระดบัความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช และเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยั สาย
สนบัสนนุ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โดยจ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างได้ 219 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ได้แก่ 
คา่ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ t-test และ F test (One-way ANOVA) ในกรณีพบความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ใช้การทดสอบรายคูด้่วยวิธี LSD 
 ผลการวิจยั พบวา่ พนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนนุ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช มีความผกูพนัต่อ
องค์กรโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ด้านแรกได้แก่ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามที่จะปฏิบตัิงานเพื่อองค์กร รองลงมา ได้แก่ ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ด้านความปรารถนา
อยา่งแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร ด้านความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนนุ ที่มีเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา แตกต่าง
กนัมีความผกูพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั สว่นพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนนุ ที่มี อาย ุระยะเวลาปฏิบตัิงาน 
รายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีความผกูพนัตอ่องค์กรแตกตา่งกันอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
ค าส าคัญ: ความผกูพนัตอ่องค์กร พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
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S0004: สมรรถนะด้านดจิิทัลในการปฏิบัตงิานของบุคลากรศาลจังหวัดชุมแพ 
 
ดวงชีวนั  เหง้าฝอย 1   สมยศ  อวเกียรติ 2   สานิต  ศิริวิศิษฐ์กลุ 3 
1 นกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 วตัถปุระสงค์ของการศึกษาครัง้นีค้ือ เพื่อศึกษาสมรรถนะดิจิทลัในการปฏิบตัิงานของบคุลากรศาลจงัหวดั
ชุมแพ โดยเก็บรวบรวมจากประชากรทัง้หมด จ านวน 47 คน โดยวิธีแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามแบบประมาณคา่ มีคา่ความเช่ือมัน่ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละของประชากร 
คา่เฉลีย่ของประชากร และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร  
 ผลการศกึษา พบวา่ สมรรถนะด้านดิจิทลัในการปฏิบตัิงานของบุคลากรศาลจงัหวดัชุมแพ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมรรถนะด้านดิจิทลัในการปฏิบตัิงาน พบว่า เพศชายกบัเพศหญิงมี
ใกล้เคียงกัน ช่วงอายรุะหว่าง 18-30 ปี มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุเท่ากบั 4.26 การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สดุ เทา่กบั 3.11 ประเภทต าแหนง่งานข้าราชการสายงานวิชาการมีคา่เฉลีย่มากที่สดุ เท่ากบั 3.12 และบคุลากรที่มี
อายรุาชการ 1-5 ปี มีคา่เฉลีย่มากที่สดุเทา่กบั 4.32 
 
ค าส าคัญ: สมรรถนะด้านดิจิทลั บคุลากรศาลจงัหวดัชมุแพ 
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S0005: ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถแท็กซ่ีส่วนตัว ผ่านแอปพลิเคช่ันออนไลน์
ของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
 
ปณียา  อินทกาศ 1   ทศัวรรณ  มหาเรือนขวญั 2 
1 นกัศกึษาประจ าคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
2 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัสว่นบคุคลที่ตดัสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ส่วนตวั ผ่าน
แอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของประชาชนในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการ 
ตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ส่วนตัว ผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของประชาชนในเขต
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นผู้บริโภคที่ตดัสินใจใช้บริการแท็กซี่สว่นตวั ผ่าน
แอปพลิเคชั่นออนไลน์ในเขตลาดกระบงักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากนัน้ ได้รับจากแบบสอบถาม โดยมีค่าความน่าเช่ือถือได้ 0.74 และน าข้อมลูมาวิเคราะห์ใช้สถิติค่าร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลจากการศกึษา พบวา่ สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ20-29ปี ระดบัการศกึษาปริญญาตรี อาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน รายได้ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
เรียกรถแท็กซี่ส่วนตวัผ่านแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของประชาชนในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร พบว่า  โดยรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากโดยมีคา่เฉลีย่ 4.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงความส าคญั
จากมากไปน้อย พบวา่ ด้านราคา รองลงมาด้านลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ ด้านช่องทางจดัจ าหนา่ย ด้าน
กระบวนการ ด้านบคุลากร ด้านผลติภณัฑ์ และด้านการสง่เสริมการตลาด ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: การตดัสนิใจ, ปัจจยัสว่นประสมการตลาด, บริการเรียกรถแท็กซี่สว่นตวั 
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S0006: การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่งพัสดุ ของบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะชิตี ้จังหวัดระยอง 
 
วทญัญ ู แก้วมลูมขุ 1   นราวดี  สมชาติ 2   วรางคณา  ตนัสกลุ 3 
1, 2, 3 คณะวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการส่งพสัดุของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขต
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้จงัหวดัระยอง กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจ านวนทัง้สิน้ 400 คน โดยมาจากการหา
ขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ด้วยวิธีคลัซานี (Khazanie) โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย 
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ คา่ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test และ F test (One-
way ANOVA) 

 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผู้ใช้บริการสง่พสัดมุีความพงึพอใจต่อด้านผลิตภณัฑ์มากที่สดุ (X = 3.92) รองลงมา

ได้แก่ ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย (X = 3.89) ด้านราคา (X = 3.86) ด้านบคุลากร (X = 3.87) ด้านกระบวนการ

ให้บริการ (X = 3.84) และ ด้านการสง่เสริมการตลาด (X = 3.84) ตามล าดบั และ 2) ผลการเปรียบเทียบความ 
พึงพอใจของผู้ ใช้บริการส่งพสัดุของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้จังหวดัระยองทุกด้าน 
พบวา่ ไมม่ีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: ความพงึพอใจ, ผู้ใช้บริการสง่พสัด ุ
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S0007: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งเอกชนในเขตลาดกระบัง 
 
อญัธิกา  ส าราญบ ารุง 1   นราวดี  สมชาติ 2   ฉนัทลกัขณ์  ฮีสวสัดิ์ 3 
1, 2, 3 คณะวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่สง่ผลต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการขนสง่เอกชน ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 อายอุยูใ่นช่วงอาย ุ26-35 ปี จ านวน 188 
คน คิดเป็นร้อยละ 47 รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test, F test (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจยัพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความพงึพอใจของผู้ใช้บริการขนสง่เอกชนแห่งหนึ่งในเขต
ลาดกระบงั โดยรวมในระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านการบริการตอ่ลกูค้า มี
ระดบัความพงึพอใจมากที่สดุ โดย มีคา่เฉลีย่ 3.65 รองลงมา ได้แก่ ด้านความนา่เช่ือถือและไว้วางใจ มีคา่เฉลี่ย 3.61 
ด้านการจดัสง่ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.60 และด้านราคาและค่าขนสง่ มีค่าเฉลี่ย 3.50 ในระดบัมาก ตามล าดบั ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการขนสง่เอกชนในทกุด้านไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: ความพงึพอใจ, ผู้ใช้บริการขนสง่ 
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S0008: ปัจจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศของ
บริษัทแห่งหน่ึง ในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
วิไลวลัย์  สงคราม 1   อศัวิน  เสนีชยั 2   ชมุพล  สายเชือ้ 3 
คณะวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดบัปัจจัยลกัษณะทัว่ไปของผู้ ใช้บริการตวัแทนขนส่ง
สินค้าทางอากาศ 2) เพื่อศึกษาระดบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ด้านราคา/
อตัราคา่บริการ ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุคล/พนกังาน ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการตวัแทนขนสง่สินค้า
ทางอากาศ 4) เพื่อศกึษาระดบัปัจจยัที่มีตอ่ความพงึพอใจในการใช้บริการตวัแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศ 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ กลุม่ผู้ ใช้บริการตวัแทนขนสง่สินค้าทางอากาศของบริษัทแห่งหนึ่ง 
ในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ จ านวน 450 ราย โดยมีวิธีการในการค านวณเพื่อก าหนดกลุม่ตวัอย่าง
จากสตูร ยามาเน ่(Yamane. 1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยมีคา่ความคลาดเคลือ่นท่ียอมรับได้ที่ระดบัร้อยละ 
5 หรือคิดเป็นระดบั นยัส าคญัที่ .05 คิดเป็นจ านวน 211 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหคุณู วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติ 
 ผลการศกึษาพบวา่ 1) ลกัษณะทัว่ไปของผู้ใช้บริการตวัแทนขนสง่สินค้าทางอากาศ สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีช่วงอายรุะหวา่ง 31-40 ปี โดยด าเนินการประกอบธุรกิจ อยู่ในกลุม่ประเภทธุรกิจอตุสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งบริษัทมี
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 6-10 ปี สินค้าที่ขนสง่ส่วนใหญ่เป็นชิน้ส่วนยานยนต์ มีปริมาณน า้หนกัที่ในการขนส่ง 
51-100 กิโลกรัม และมีความถ่ีในการใช้บริการขนสง่สินค้า 3-4 ครัง้ต่อสปัดาห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการตวัแทนขนสง่สินค้าทางอากาศของบริษัทแห่งหนึ่ง ในเขตปลอดอากร ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า ทัง้ 7 ด้าน มีระดับความส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ซึง่ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์/บริการ ด้านราคา/อตัราค่าบริการ ด้านสถานที่/ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
สง่เสริมการตลาด ด้านบคุคล/พนกังาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีระดบัความ  
ส าคญัมาก 3) ผู้ใช้บริการขนสง่สนิค้าทางอากาศมีระดบัความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการขนสง่สินค้าทางอากาศ 
อยูใ่นระดบัมาก 4) ระดบัปัจจยัที่มีตอ่ความพงึพอใจในการใช้บริการตวัแทนขนส่งสนิค้าทางอากาศ ได้แก่ ปัจจยัด้าน
ผลติภณัฑ์ เพราะมีคา่ Beta มากที่สดุ 0.272 รองลงมาคือ ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด มีคา่ Beta เท่ากบั 0.171 
และล าดบัสดุท้ายปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ มีคา่ Beta เทา่กบั 0.158 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัที่มีอิทธิพล, ความพงึพอใจ, การขนสง่สนิค้าทางอากาศ 
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S0009: การพยากรณ์ยอดขาย กรณีศึกษาร้านซัก-อบผ้า 24 ช่ัวโมงเอกชนแห่งหน่ึง 
 
อมัรินทร์  ผิวปานทอง 1   นราวดี  สมชาติ 2   ฉนัทลกัขณ์  ฮีสวสัดิ์ 3 
คณะวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อท าการศึกษาเทคนิคการพยากรณ์และหาค่าพยากรณ์ของแต่ละวิธี  
2) เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการพยากรณ์กบัยอดขายจริงและเป้าหมายยอดขายซึ่งบริษัทก าหนด ซึ่ง
ปัญหาที่พบคือการก าหนดเป้าหมายยอดขายของบริษัทนัน้มีความคลาดเคลื่อนกบัยอดขายรวมจริง 1,063,697.50 
บาท หรือเทา่กบั 18.18% ของยอดขายจริง น าข้อมลูยอดขาย เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 - มิถนุายน พ.ศ. 2564 ท า
การวิเคราะห์รูปแบบของข้อมลูยอดขาย พบวา่มีรูปแบบแนวโน้มและฤดกูาล  
 ผลการวิจยัพบว่า วิธีการพยากรณ์ที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สดุ คือ วิธีของวินเทอร์ (Winter's Method) 
Method type เป็น Additive มีคา่ความคลาดเคลือ่นของการพยากรณ์ (MAPE) มีความคลาดเคลือ่นกบัยอดขายรวม
จริง 334,935.88 บาท หรือเท่ากับ 7.00% ของยอดขายจริง จากนัน้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้วิธีการพยากรณ์ของ  
วินเทอร์ เพื่อเป็นข้อมลูน าเข้าในการก าหนดยอดขาย เพื่อก าหนดเป้าหมายยอดขายของบริษัทท่ีเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ: การพยากรณ์ยอดขาย, วิธีอนกุรมเวลาของยอดขาย  
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S0010: การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาคลังสินค้า บริษัทเอกชน
แห่งหน่ึง 
 
เจนจิรา  พิศทุธ์ิเกียรต ิ1   นราวดี  สมชาติ 2   วรางคณา  ตนัสกลุ 3 
คณะวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ืองนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจดัเก็บสินค้าคงคลงัให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 2) เพื่อศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับปรุงคลงัสินค้าจากความพึงพอใจของผู้ ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา
คลงัสนิค้าของบริษัทเอกชนแหง่หนึง่ ในเขตก่ิงแก้ว จงัหวดัสมทุรปราการ  
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. หลงัท าการปรับปรุงคลงัสินค้าโดยการใช้เทคนิค ABC, FIFO และ Visual Control สง่ผลให้พนกังาน
สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ ในการปรับปรุงนีน้อกจากจะแก้ปัญหาในการหยิบสินค้าลา่ช้าให้ดี
ขึน้แล้วยงัสามารถเพิ่มพืน้ในการด าเนินกิจกรรมในคลงัสนิค้า 
 2. จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายในคลงัสินค้าหลงัการปรับปรุงของผู้ปฏิบัติงาน
ภายในคลงัและผู้ เก่ียวข้อง มีระดบัความพึงพอใจมากที่สดุ 11 รายการจากทัง้หมด12 รายการ และมีระดบัความพึง
พอใจมาก 1 รายการจากทัง้หมด 12 รายการ ซึ่งหมายความว่าการปรับปรุงคลงัสินค้านัน้ไม่เพียงแค่ช่วยแก้ปัญหา 
การหยิบสนิค้ามีความลา่ช้าเทา่นัน้ แต่ยงัสามารถช่วยให้กระบวนการโหลดสิน้ค้าขึน้รถสามารถปฏิบตัิได้เร็วขึน้จาก
เดิม มีพืน้ที่ในการใช้งานมากขึน้ ท างานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ สินค้าเสียหายน้อยลง มีสะดวกในการใช้งาน
เคร่ืองมือทุน่แรง การเบิกจ่ายและค้นหาสนิค้าปฏิบตัิได้รวดเร็วขึน้ สภาพแวดล้อมในการท างานดีขึน้ และพนกังานมี
ความปลอดภยัในการท างานอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: การเพิ่มประสทิธิภาพคลงัสนิค้า, การจดัการพืน้ท่ีคลงัสนิค้า, การจดัการสนิค้าคงคลงั, การจดัการจ าแนก

สนิค้าหมวดเอบีซี, การเข้าก่อนออกก่อนFIFO, การควบคมุด้วยการมองเห็น 
 

22



การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต์ “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” 

มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2565                                                            25 มีนาคม 2565 
 

S0011: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ราชนั  เกษาวงศ์ 1 
 
บทคัดย่อ 
 วตัถปุระสงค์ของการศกึษาครัง้นี ้คือ 1. เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นบคุคลกบัการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ไฟฟ้า และ 2. 
เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ท าการสุม่กลุม่ตวัอยา่งตามสะดวก จ านวน 400 ตวัอย่าง ใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั วิเคราะห์ข้อมลู
โดยใช้คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงแบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
และการวิเคราะห์ การถดถอยแบบไบนารีโลจิสติก รีเกรชชัน่ (Binary Logistic Regression Analysis) 
 ผลการศึกษา พบว่า 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อาชีพ และระดับการศึกษามีความสมัพันธ์กับการ
ตดัสินใจซือ้รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และ 2. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์
สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ปัจจัย
ด้านราคาและด้านกระบวนการให้บริการ สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: การตดัสนิใจซือ้, รถยนต์ไฟฟ้า, ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
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S0012: ปัญหาและแนวทางการเพิ่มยอดลูกค้าสินเช่ือสวัสดกิารส าหรับข้าราชการบ านาญและ
ลูกจ้างประจ า: กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาชัยสมรภูมิ 
 
คนงึนิตย์  พุม่เก่า 1   วรรณรพี  บานช่ืนวิจิตร 2 
1 นกัศกึษาปริญญาโท กลุม่วิชาการเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อหาสาเหตขุองปัญหายอดลกูค้าสินเช่ือสวสัดิการส าหรับข้าราชการบ านาญ
และลกูจ้างประจ า ของธนาคารออมสิน สาขาชยัสมรภมูิ ที่มีจ านวนน้อย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารก าหนด  
2) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเพิ่มยอดลกูค้าสนิเช่ือสวสัดิการส าหรับข้าราชการบ านาญและลกูจ้างประจ า ของ
ธนาคารออมสนิ สาขาชยัสมรภมูิ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยั
เชิงคณุภาพ ในสว่นของการวิจยัเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากร คือ กลุม่
ตวัอยา่งข้าราชการและลกูจ้างประจ า โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า จ านวน 185 ราย วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สว่นการวิจยัเชิงคณุภาพ ใช้แบบสมัภาษณ์ไมม่ีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูหลกั 20 ราย โดยเลอืกแบบเจาะจง ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง ที่เก่ียวข้องการปฏิบตัิงานสินเช่ือ 
และกลุม่ข้าราชการและลกูจ้างประจ าที่เกษียณอายรุาชการในปี 2564 วิเคราะห์ข้อมลู ด้วยคา่ความถ่ีเชิงเนือ้หา และ
น าผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย PEST Analysis, Five Forces 
Model, SWOT Analysis, สรุปหาสาเหตขุองปัญหาด้วย แผนผงัก้างปลา และหาแนวทางเลือกแก้ไขปัญหาโดยใช้ 
TOWS Matrix 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) สาเหตุของปัญหายอดลูกค้าสินเช่ือสวัสดิการส าหรับข้าราชการบ านาญและ
ลกูจ้างประจ า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ พิจารณาค่าเฉลี่ยระดับ
ความส าคญัของปัญหาระดบัมากและค่าความถ่ีความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลสมัภาษณ์ มี 4 ปัญหาหลกั คือ ด้าน
ช่องทางการบริการ ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุคลากร ด้านราคา และ 2) แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สดุและ
สามารถแข่งขนักับคู่แข่งขนัธนาคารอื่นในสถานการณ์ปัจจุบนั  คือ แนวทางเชิงรุก ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้วย
การออกบธูให้บริการสนิเช่ือนอกสถานที่กบัหน่วยงานราชการที่มีบนัทึกข้อตกลงสินเช่ือ (MOU) กบัสาขาชยัสมรภมูิ 
และเน้นการประชาสมัพนัธ์ข้อมูลสินเช่ือผ่านเทคโนโลยีรูปแบบดิจิทลัด้วยการสมคัรใช้แอปพลิเคชนั MYMO ของ
ธนาคารและช่องทางออนไลน์อื่น ๆ  
 
ค าส าคัญ: แนวทางการเพิ่มยอดลกูค้า, สินเช่ือสวสัดิการ, หนงัสือรับรองสิทธิบ าเหน็จตกทอด, สว่นประสมทาง

การตลาดบริการ 7P’s 
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S0013: แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรับพัสดุของบริษัทขนส่งพัสดุแห่งหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
วิรินญา  ยัง่ยืน 1   วนัวิสา  โฉมโต 2   นิสา  จนัทร์หอม 3 
1, 2, 3 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานรับพสัดขุองบริษัทขนสง่
พสัดแุห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบปัจจยัสว่นบคุคลที่แตกต่างกนักบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานรับพสัดขุองบริษัทขนสง่พสัดแุห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูจากพนกังาน
ปฏิบตัิงานรับพสัดุ จ านวน 186 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แบบสอบถามที่สมบรูณ์ จ านวน 172 ชุด คิดเป็น 
ร้อยละ 97.50 แบบสอบถามประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่ ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และค าถามเก่ียวกบั
ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยมีความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามวดัด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาของ Cronbach ได้คา่สมัประสทิธ์ิความเช่ือมัน่เป็น 0.95 ผลการศกึษา พบวา่ ระดบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน
ในด้านย่อยทัง้ 8 ด้านและในภาพรวม อยู่ในระดบัระดบัสงู และจากการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบปัจจยัสว่น
บคุคลที่แตกต่างกนักบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน พบว่า ปัจจยัสว่นบคุคลด้านภมูิล าเนาและด้านรอบการท างานที่
แตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และปัจจยัสว่นบคุคลด้านเพศ 
ด้านอาย ุด้านการศกึษา ด้านสถานภาพ และด้านระยะเวลาในการเดินทางที่ต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน
ที่ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: แรงจงูใจในการท างาน, พนกังานรับพสัด,ุ บริษัทขนสง่พสัด ุ 
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S0014: คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 
 
กฤษติญา  น้อยพนัธ์ดี 1   สมยศ  อวเกียรติ 2   สานิต  ศิริวิศิษฐ์กลุ 3 
1 นกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาคณุภาพการให้บริการของ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบญัชาการกองทพั
ไทย จ ากดั และ 2) เปรียบเทียบคณุภาพการให้บริการของ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบญัชาการกองทพัไทย จ ากดั ตาม
การรับรู้ของสมาชิกสหกรณ์ โดยจ าแนกตามเพศ อายุ รายได้ ระดบัการศึกษา สถานภาพ สถานภาพการท างานใน
ปัจจุบนั และระยะเวลาการเป็นสมาชิก กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบญัชาการกองทพัไทย 
จ ากดั จ านวน 400 คน คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบญัชาการกองทพัไทย จ ากดั ประเภทสามญั โดยวิธีแบบ
สะดวก เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า มีค่าความเช่ือมัน่ .98 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย คณุภาพการให้บริการตามความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบญัชาการกองทพั
ไทย จ ากดั เมื่อจ าแนกรายด้าน พบวา่ อายแุตกตา่งกนั มีคณุภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบญัชาการ
กองทพัไทย จ ากดั ต่อ ด้านความเช่ือถือในมาตรฐานคณุภาพการบริการ ด้านคณุลกัษณะของผู้ ให้บริการ ด้านการ
ติดตอ่สือ่สาร ด้านการสง่เสริม และการพฒันาคณุภาพชีวิต ด้านความปลอดภยั ด้านการป้องกนัความเสี่ยงส าหรับ
สมาชิกที่ผิดนดัช าระหนี ้ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 รายได้แตกต่างกันมีคุณภาพการ
ให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบญัชาการกองทพัไทย จ ากดั ตอ่ ด้านการป้องกนัความเสีย่งส าหรับสมาชิกที่ผิด
นดัช าระหนี ้ท่ีแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีคณุภาพการให้บริการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบญัชาการกองทพัไทย จ ากดั ต่อด้านคณุลกัษณะของผู้ ให้บริการ และด้านการป้องกัน
ความเสีย่งส าหรับสมาชิกที่ผิดนดัช าระหนีท้ี่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สถานภาพแตกต่างกนั
มีคณุภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบญัชาการกองทพัไทย จ ากดั ตอ่ ด้านคณุลกัษณะของผู้ให้บริการ 
ที่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สงักดัแตกตา่งกนัมีคณุภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กองบญัชาการกองทพัไทย จ ากัด ต่อ ด้านความเช่ือถือในมาตรฐานคุณภาพการบริการ ด้านคุณลกัษณะของผู้ ให้  
บริการ ด้านความปลอดภยั ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สถานภาพการท างานในปัจจุบนั
แตกตา่งกนัมีคณุภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบญัชาการกองทพัไทย จ ากดั ตอ่ ด้านความเช่ือถือใน
มาตรฐานคุณภาพการบริการ ด้านการสง่เสริม และการพฒันาคุณภาพชีวิต ด้านความปลอดภยั ด้านการป้องกัน
ความเสีย่งส าหรับสมาชิกที่ผิดนดัช าระหนี ้ท่ีแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ระยะการเป็นสมาชิก
แตกตา่งกนัมีคณุภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบญัชาการกองทพัไทย จ ากดั ตอ่ด้านคณุลกัษณะของ
ผู้ให้บริการ ที่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: คณุภาพการให้บริการ, สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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S0015: รอยเล่ือนมีพลังในจังหวัดเชียงราย: การรับรู้และพฤตกิรรมการป้องกันภัยของประชาชน 
 
เพ็ชรสวสัดิ ์ กนัค ำ 1   ทศพล  คชสำรง 2   อิทธิพทัธ์  เรืองกิจวฒัน์ 3   ศศิพชัร์  หำญฤทธ์ิ 4   วรำภรณ์  กิริยำ 5 
1, 2, 3, 4, 5 ส ำนกัวิชำสงัคมศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 
 
บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยนี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมรู้ ทศันคติ กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร กำร
ตดัสินใจ มีพฤติกรรมในกำรป้องกันภัยและกำรมีพฤติกรรมเมื่อประสบเหตุเหตุแผ่นดินไหว รวมทัง้ควำมต้องกำร
ส ำหรับกำรเตรียมกำรเพื่อป้องกนัภยัจำกแผน่ดินไหวของประชำชนที่อำศยัอยูบ่ริเวณตำมแนวรอยเลือ่นมีพลงั จงัหวดั
เชียงรำย จำกกลุม่ตวัอย่ำงจ ำนวน 4,480 คน 224 หมู่บ้ำน โดยเคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถำม ซึ่งผู้ วิจยัได้พฒันำ
จำกแนวคิดและงำนวิจยัที่เก่ียวข้อง วิเครำะห์ข้อมลูโดยใช้ควำมถ่ี คำ่ร้อยละ คำ่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 ผลกำรวิจยั พบวำ่ ประชำชนในพืน้ท่ีมีควำมรู้เก่ียวกบัแผน่ดินไหวและกำรป้องกนัภยัในระดบัปำนกลำง  ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่จะเป็นควำมรู้ในด้ำนกำรป้องกันภยัเมื่อเกิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหว โดยมีผู้ที่สำมำรถตอบค ำถำมได้
ถกูต้องร้อยละ 74.5 แต่ในสว่นของควำมรู้เก่ียวข้องกบักำรเกิดแผ่นดินไหว เช่น ควำมรู้ในเร่ืองของกำรวดัขนำดของ
แผน่ดินไหว ลกัษณะกำรเกิดและจดุศนูย์กลำงกำรเกิดแผน่ดินไหว และควำมเสีย่งตอ่กำรเกิดแผน่ดินไหวในพืน้ที่จะมี
อยู่น้อย โดยมีผู้ ที่สำมำรถตอบค ำถำมได้ถูกต้องเพียงร้อยละ 40 เท่ำนัน้ ในด้ำนทศันคติที่มีต่อกำรป้องกันภยัใน
อำคำรประชำชนในพืน้ท่ีได้เห็นถึงควำมส ำคญัในกำรเตรียมพร้อมรับมือจำกอบุตัิภยัทัง้ในด้ำนกำรปฏิบตัิตน รวมถึง

กำรฝึกซ้อมหนีภยั และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอปุกรณ์ที่ส ำคญั ค่อนข้ำงสงู ( X = 3.55) รวมถึงสำมำรถประเมิน

ควำมเสีย่งของเหตกุำรณ์ได้คอ่นข้ำงสงู (X = 3.74) และสำมำรถประเมินอนัตรำยหำกเกิดแผ่นดินไหวในขณะอยู่ใน

อำคำรได้ในระดบัคอ่นข้ำงสงู (X = 3.82) ทัง้นีเ้นื่องมำจำกกำรท่ีประชำชนในพืน้ท่ีสำมำรถกำรรับรู้ข้อมลูขำ่วสำร ซึ่ง

โดยสว่นใหญ่จะเป็นกำรรับรู้ข้อมลูข่ำวสำรจำกโทรทศัน์ ( X = 4.09) โทรศพัท์มือถือ/แท็บเล็ต/อินเทอร์เน็ต (X = 

3.43) และบคุคลในครอบครัว/ญำติพี่น้อง (X = 2.89) ตำมล ำดบั ถึงแม้ประชำชนในพืน้ที่จะมีควำมรู้ในกำรป้องกนั
ภยั เมื่อเกิดเหตกุำรณ์แผน่ดินไหว และตระหนกัควำมส ำคญัในกำรเตรียมพร้อมรับมือจำกอบุตัิภยัที่จะเกิดขึน้ รวมถึง
สำมำรถประเมินอนัตรำยหำกเกิดแผน่ดินไหวในขณะอยูใ่นอำคำรได้ แตใ่นกรณีที่เกิดขำ่วลอืวำ่อำจมีกำรเกิดแผน่ไหว
ขึน้ในพืน้ท่ีประชำชนเลอืกที่จะตดัสนิใจใช้วิธีกำรหนีเอำตวัรอดไว้ก่อนร้อยละ 71.1 และเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในขณะที่
อำศยัอยูภ่ำยในอำคำร ประชำชนโดยสว่นใหญ่จะเลือกปฏิบตัิตนโดยกำรวิ่งหนีออกจำกอำคำรร้อยละ 71.1 กำรมดุ
ใต้โต๊ะร้อยละ 16.8 และหลบมมุเสำ/คำนร้อยละ 4.9 ตำมล ำดบั ประชำชนในพืน้ท่ีควำมต้องกำรให้หน่วยงำนภำครัฐ

เตรียมกำรเพื่อป้องกันภัยจำกแผ่นดินไหวอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง ( X = 4.10) โดยเป็นควำมต้องกำรให้มีสื่อ

ประชำสมัพนัธ์เพื่อให้ควำมรู้และเตือนภยัแผน่ดินไหวมำกที่สดุ (X = 4.18) รองลงมำคือ ควำมต้องกำรให้หน่วยงำน

ที่เก่ียวข้องจดัอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกำรป้องกนัแผ่นดินไหว ( X = 4.13) และควำมต้องกำรให้หน่วยงำนรัฐตรวจสอบ

โครงสร้ำงอำคำรบ้ำนเรือนท่ีมีควำมเสีย่งตอ่ควำมเสยีหำยกรณีที่เกิดแผน่ดินไหว (X = 4.11) ตำมล ำดบั 
 
ค าส าคัญ: กำรป้องกนัภยั, แผน่ดินไหว, รอยเลือ่นมีพลงั  
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S0016: การบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน
แห่งหน่ึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
 
รัชนีภรณ์  คลอ่งแคลว่ 1 
1 สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 1) เพื่อศึกษาลกัษณะข้อมลูทัว่ไปของพนกังานเอกชนของบริษัทแห่ง
หนึ่ง 2) เพื่อศึกษาการบริหารจดัการในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานเอกชนแห่งหนึ่ง 4) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัทเอกชนแหง่หนึง่ กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีม้ีจ านวน 300 คน ซึ่งได้จากการเปิด
ตารางส าเร็จรูป เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุด้วยวิธี Enter Method 
 ผลการวิจยัพบว่า การบริหารจดัการที่สง่ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัทเอกชนแห่ง
หนึ่ง เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท  

เอกชนแหง่หนึง่ พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.12, S.D. = 0.548) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความ 

ก้าวหน้าในการท างาน (X = 4.02, S.D. = 0.510) สถานที่ในการปฏิบตัิงาน สะอาด เป็นระเบียบ มีความสะดวก 

เหมาะแก่การปฏิบตัิงาน (X = 4.02, S.D. = 0.510) งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิตรงตรงหน้าที่ความรู้และ

ความสามารถของทา่น (X = 4.24, S.D. = 0.702) ปริมาณงานและความรับผิดชอบของงานมีความเหมาะสม (X = 
4.22, S.D. = 0.702) ตามล าดบั 
 การบริหารจดัการท่ีสง่ผลตอ่แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานมากที่สดุ ได้แก่ ด้านการอ านวยการ (Beta = 1.363) 
ด้านการประสานงาน (Beta = 1.104) ด้านการจดับคุลากรปฏิบตัิงาน (Beta = -1.085) และด้านการวางแผน (Beta 
= 0.947) ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: การบริหารจดัการ, แรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน, พนกังานบริษัทเอกชน 
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S0017: การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคตของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึง โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การคิดแก้ปัญหาอนาคต 
 
รัชนีภรณ์  คลอ่งแคลว่ 1 
1 สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 1) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต 2) เพื่อศึกษา
พฒันาการของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคตของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ที่จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
การคิดแก้ปัญหาอนาคต 3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยก าหนดรูปแบบหนึง่กลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการทดลอง กลุม่
ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 จ านวน 40 คน จากนัน้สุม่มาโดยการจบัฉลาก
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหนว่ยสุม่ วิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ คา่เฉลีย่ คา่ร้อยละ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test  
 ผลการวิจยัพบวา่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยัที่ตัง้
ไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้มีคะแนนอยู่ในระดับ  

ปานกลาง (X = 45.97, S.D. = 3.97) สงูกว่าค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนก่อนการจดัการเรียนรู้ที่อยู่ในระดบัต ่า ( X = 
29.94, S.D. = 3.27) 2. พฒันาของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคตของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจดัการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.16 และค่าเฉลี่ยของคะแนน 
แต่ละแผนสูงขึน้ตามล าดับจากแผนที่ 1 ถึงแผนที่ 4 ดงันี ้ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

อนาคต แผนที่ 1 อยู่ในระดบัต ่า (X = 10.16, S.D. = 1.36) แผนที่ 2 อยู่ในระดบัปานกลาง (X = 13.73, S.D. = 2.15) 

แผนที่ 3 อยู่ในระดบัปานกลาง (X = 16.73, S.D. = 1.72) และแผนที่ 4 อยู่ในระดบัสงู (X = 20.02, S.D. = 1.84) 
เมื่อพิจารณาคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคตในแตล่ะขัน้ตอนหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ
คิดแก้ปัญหาอนาคต พบวา่ นกัศกึษามีความสามารถหลงัการจดัการเรียนรู้เรียงจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สดุ ดงันี ้ขัน้
ที่ 4 ก าหนดเกณฑ์เพื่อประเมินแนวทางการแก้ปัญหาสงูเป็นล าดบัท่ีหนึง่มีคา่เฉลีย่เทา่กับ 2.98 รองลงมา ได้แก่ ขัน้ที่ 
5 ประเมินแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อเลอืกแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สดุมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.73 ขัน้ที่ 1 ระบปัุญหามี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 2.59 ขัน้ท่ี 3 คิดหาแนวทางการแก้ปัญหามีคา่เฉลีย่เทา่กบั 2.50 ขัน้ท่ี 2 ระบปัุญหาที่ส าคญัมีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 2.41 และขัน้ที่ 6 เสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและพัฒนาแผนปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.02 
ตามล าดบั 3. นกัศึกษามีความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิด

แก้ปัญหาอนาคต ความพงึพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก (X = 4.13, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ ผู้ เรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยผู้ เรียนเห็นด้วยในด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดบั
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มากเป็นล าดบัที่หนึ่ง (X = 4.23, S.D. = 0.71) รองลงมา ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจดัการเรียนรู้ ( X = 

4.20, S.D. = 0.73) และด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ (X = 3.98, S.D. = 0.72) ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอนาคต, การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิด

แก้ปัญหาอนาคต, นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
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S0018: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพเหนือ 
กรุงเทพมหานคร 
 
ไพลนิ  บรรพโต 1 
1 อาจารย์ประจ าสาขาอตุสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาพฤติกรรมการดแูลสขุภาพของนกัศึกษามหาวิทยาลยั และ 2)
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดแูล สขุภาพของนกัศกึษาจ าแนกตาม ปัจจยัสว่นบคุคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดแูล
สขุภาพ เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา โดยกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยั ในเขตกรุงเทพเหนือ จ านวน  400 คน 
โดยเคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบเลอืกตอบและมาตรประเมินค่า 5 ระดบั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F test (ANOVA) ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษา
มหาวิทยาลยัสว่นใหญ่รับทราบขา่วสารเก่ียวกบัสขุภาพจากอินเทอร์เน็ต/โทรศพัท์เคลื่อนที่มากที่สดุ มีพฤติกรรมการ
ดแูลสขุภาพด้านการการพกัผ่อนและคลายความเครียดมากที่สดุ ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นกัศึกษา
มหาวิทยาลยัที่มีเพศตา่งกนั มีการดแูลสขุภาพโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 ขณะที่นกัศึกษาที่
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัต่างสถาบนักัน มีการดแูลสขุภาพโดยรวมไม่แตกต่างกนั และนกัศึกษามหาวิทยาลยัที่มี
รายได้ตอ่เดือนตา่งกนัมีการดแูลสขุภาพโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: นกัศกึษา, พฤติกรรมการดแูลสขุภาพ  
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S0021: ปัจจัยพยากรณ์ความตัง้ใจในการซือ้ซ า้ของผู้บริโภคน า้ดื่มบรรจุขวดพลาสติกในจังหวัด
เชียงใหม่ 
 
วรวฒุิ  อตุสาแท้ 1   พิมพ์ชนก  เครือสคุนธ์ 2 
1, 2 สาขาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเพื่อศึกษาถึงความสมัพนัธ์และอ านาจพยากรณ์ระหว่างความไว้วางใจในตรา
สนิค้า บรรทดัฐานกลุม่อ้างอิง สว่นประสมการตลาดกบัความตัง้ใจในการซือ้ซ า้ของผู้บริโภคน า้ดื่มบรรจขุวดพลาสติก
จงัหวดัเชียงใหม ่รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ กลุม่ตวัอย่างที่ ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคที่อาศยั
อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 385 คน โดยการสุม่ตวัอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือ 
ที่ใช้ในการวิจยัประกอบไปด้วย แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปส่วนบุคคล แบบวดัความไว้วางใจในตราสินค้า 
แบบวดัการรับรู้บรรทดัฐานกลุม่อ้างอิง แบบวดัการรับรู้ส่วนประสมการตลาดและแบบวดัความตัง้ใจในการซือ้ซ า้ 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีการหาสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 
 ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยูใ่นชว่ง 18-24 ปี ความไว้วางใจในตราสนิค้า บรรทดัฐาน
กลุม่อ้างอิง สว่นประสมการตลาดมีความสมัพนัธ์ต่อความตัง้ใจในการซือ้ซ า้ของผู้บริโภคน า้ดื่มบรรจุขวดพลาสติก
จงัหวดัเชียงใหม ่อยูใ่นระดบัสงู และทัง้สามตวัแปร สามารถพยากรณ์ความตัง้ใจในการซือ้ซ า้ของผู้บริโภคน า้ดื่มบรรจุ
ขวดพลาสติกในจงัหวดัเชียงใหม ่ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: ความไว้วางใจในตราสนิค้า, บรรทดัฐานกลุม่อ้างอิง, สว่นประสมการตลาด, ความตัง้ใจในการซือ้ซ า้, น า้ดื่ม

บรรจขุวดพลาสติก 
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S0022: การใช้เทคโนโลยีดจิิทัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล 
 
เฉลมิชยั สริินิวฒัน์กลุ 1   สมยศ  อวเกียรติ 2   สานิต  ศิริวิศิษฐ์กลุ 3 
1, 2, 3 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัรัชต์ภาคย์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาการใช้งานของเทคโนโลยีดิจิทลัการบริหารทรัพยากรบคุคล 2) เพื่อ
ศกึษาประสทิธิภาพการท างานของพนกังานส านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทลั และ 3) เพื่อศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลมีผลตอ่ประสทิธิภาพการท างานของพนกังานส านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทลั เก็บ
รวบรวมข้อมลูกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 158 คน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบตามความสะดวก จากพนกังานส านกังาน
สง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทลั และใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงประเภทการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูในการวิเคราะห์
ข้อมลู 
 ผลการวิจยั พบว่า พนกังานมีความเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล (Digital HR) 
ซึง่ปัจจยัด้านอปุกรณ์เคลือ่นท่ี ด้านการวิเคราะห์ ด้านสือ่สงัคม อยูใ่นระดบัสงูมากตามล าดบั และด้านคลาวด์ อยู่ใน
ระดบัสงู ทัง้นี ้การใช้เทคโนโลยีด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล (Digital HR) ผา่นเทคโนโลยี SMAC นัน้ มีผลต่อการ
เพิ่มประสทิธิภาพการท างานของพนกังาน โดยเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ในทุกด้าน เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในด้านคุณภาพ ปริมาณงาน 
และค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีด้านสื่อสงัคม มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในด้านปริมาณงาน และเวลา แต่
เทคโนโลยี ด้านคลาวด์ กลบัไมส่ง่ผลตอ่การเพิ่มประสทิธิภาพการท างานของพนกังานด้านใดเลย 
 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล,เทคโนโลยี SMAC,ประสทิธิภาพการท างาน 
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S0023: แนวโน้มการจัดการสถานที่จัดงานแสดงสินค้าของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย 
 
จารึก  ดาดี 1   สานิต  ศิริวิศิษฐ์กลุ 2   ชยัวฒุิ  จนัมา 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ท  
กรุงเทพ 

3 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ 

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนีม้ีจดุมุง่หมายเพื่อศกึษาแนวโน้มการจดัการสถานที่จดังานแสดงสินค้าของอตุสาหกรรม
ไมซ์ไทย ทัง้นีเ้ป็นการศึกษาเทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยการ
วิเคราะห์เอกสาร ทฤษฏี แนวคิดที่เก่ียวข้อง และสมัภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม 1. กลุ่มผู้ ก าหนด
นโยบาย จ านวน 6 ท่าน 2. กลุ่มผู้ รับนโยบาย จ านวน 11 ท่าน และ 3. กลุ่มนกัวิชาการและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 4 ท่าน รวมทัง้หมด 21 ท่าน ผลการวิจยัพบ 8 แนวโน้ม ดงันี ้1. ด้านสถานที่จัดงานและโลจิสติกส์ 2. ด้าน
องค์การและบุคลากร 3. ด้านบูรณาการและเครือข่าย 4. ด้านการจัดการและการตลาด 5. ด้านการสนบัสนุนของ
ภาครัฐและเอกชน 6. ด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม 7. ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และ 8. ด้านการติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้ผู้จัดงาน ผู้ เข้าร่วมงาน และผู้ เข้าชมงานได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่มีการพฒันาและเพิ่ม
ศกัยภาพของสถานที่จดังานแสดงสินค้าให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าและผู้ เก่ียวข้องทกุภาคสว่นน าไปสู่
ความส าเร็จในการจดัการสถานท่ีจดังานแสดงสนิค้าของอตุสาหกรรมไมซ์ไทย สง่เสริมความยัง่ยืนในอนาคตตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ: แนวโน้ม, การจดัการ, งานแสดงสนิค้า 
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S0024: คุณภาพก าไรและผลการด าเนินงานกับอัตราการจ่ายเงินปันผล บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มของ
ประเทศไทย 
 
กญัญาวีร์  วงค์เสอื 1   ดารารัตน์  สริุวงค์ 2   วิภาวดี  คณูวงศ์ 3 
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาคณุภาพก าไรและผลการด าเนินงานที่มีอิทธิพลกบัอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลของ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองดื่มของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของอัตราการ
จ่ายเงินปันผล 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุม่อตุสาหกรรม
อาหารและเคร่ืองดื่มของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยค่าสงูสดุ ค่าต ่าสดุ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมตุิฐาน ประกอบด้วย  การ
วิเคราะห์สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 ผลการศึกษาคุณภาพก าไรและผลการด าเนินงานกบัอตัราการจ่ายเงินปันผล บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: กรณีศกึษาในกลุม่อตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มของประเทศไทย วิเคราะห์ความทด
ถอยเชิงพห ุพบวา่ อายขุองบริษัทและอตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม มีอิทธิพลตอ่อตัราการจ่ายเงินปันผลที่ระดบั
นยัส าคญั .05 ส่วนรายการคงค้างจากการด าเนินงาน ขนาดของบริษัท อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นและ
อตัราก าไรสทุธิ พบวา่ ไมม่ีอิทธิพลตอ่อตัราการจ่ายเงินปันผล  
 
ค าส าคัญ: คณุภาพก าไร, ผลการด าเนินงาน, อตัราการจ่ายเงินปันผล 
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S0026: พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้จ่ายแบบสังคมไร้เงินสดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
มุมมองผู้บริโภคของประชากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ธนวลัย์  มากมณี 1   วนัเพ็ญ  จนัทร์คง 2 
อาจารย์ คณะบญัชี มหาวิทยาลยัตาปี 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในมมุมองผู้บริโภคในการใช้
จ่ายแบบสงัคมไร้เงินสดของกลุ่มตวัอย่างที่อาศยัอยู่ในจังหวดัสรุาษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้ชีวิต 
แบบสงัคมไร้เงินสดของกลุ่มตวัอย่างที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีทางการเงินของผู้บริโภค 3) เพื่อศกึษาปัจจยัด้านการรับรู้ของผู้บริโภคในการใช้จ่ายแบบสงัคมไร้เงิน
สดที่มีผลต่อความพึงพอใจในมุมมองผู้บริโภคของกลุม่ตวัอย่างที่อาศยัอยู่ในจังหวดัสรุาษฎร์ธานี กลุ่มตวัอย่างใน
งานวิจยัครัง้นี ้คือ กลุม่ตวัอยา่งที่อาศยัอยูใ่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 400คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ ใช้คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่มธัยฐาน (Median) กบัตวัแปรอิสระท่ีมีระดบัการวดัเชิง
กลุม่ ได้แก่ ปัจจยัสว่นบคุคลที่ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน และ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน ประกอบด้วย ประสบการณ์การใช้บริการ วตัถปุระสงค์ ในการใช้บริการ ประเภท
อปุกรณ์ที่ใช้บริการ รูปแบบการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ และการใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน ใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่ามธัยฐาน (Median)กบัตวัแปรที่มีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ และความพึง
พอใจในมมุมองผู้บริโภคของประชากรในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 สถิติข้อมลูเชิงปริมาณ (Quantitative or Numeric Data) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้ใช้ค่าสถิติโดยใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในมมุมองผู้บริโภคในการใช้ชีวิตแบบสงัคมไร้เงินสดที่
จ าแนกลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีทางการเงินของผู้บริโภค หากพบความแตกต่างจะค านวณโปรแกรม SPSS ใช้ใช้ค่าสถิติโดยใช้โปรแกรม
สถิติส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมลูความพึงพอใจในมมุมอง ผู้บริโภคในการใช้ชีวิตแบบสงัคมไร้เงินสด ตามปัจจัย
ด้านการรับรู้ 
 ผลการวิจยั พบวา่  
 กลุม่ตวัอยา่งที่อาศยัอยูใ่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ความพึงพอใจในมุมมองผู้บริโภคของกลุม่ตวัอย่างที่อาศยั
อยูใ่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี อยูใ่นระดบัมากที่สดุ ได้แก่ ด้านทนุของผู้บริโภค ด้านความต้องการของผู้บริโภคและด้าน
ความสะดวกในการซือ้ 
 ปัจจยัสว่นบคุคลและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีทางการเงินของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ วตัถุประสงค์ในการใช้บริการ และประสบการณ์การใช้บริการในการมุมมองของ
ผู้บริโภคในกลุม่ตวัอยา่งที่อาศยัอยูใ่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีแตกตา่งกนั ตามล าดบั 
 ปัจจยัด้านการรับรู้ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ และด้านการรับรู้ถึงคา่ใช้จ่าย ไมม่ีผลต่อความพึงพอใจ
ในมมุมองผู้บริโภคในการใช้ชีวิตแบบสงัคมไร้เงินสด 
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ค าส าคัญ: พฤติกรรมของผู้บริโภค; ความถึงพอใจ; สงัคมไร้เงินสด 
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มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ ประจ าปี 2565                                                            25 มีนาคม 2565 
 

S0027: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนของผู้ประกอบการธุรกิจ
ออนไลนใ์นจังหวัดนครนายก 
 
วราภรณ ์ชยัถาวรกิจ1   สมยศ  อวเกียรติ 2   สานิต  ศิรวิิศิษฐ์กลุ 3 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยท์ี่ปรกึษาหลกั หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
3 อาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยในครั้งนี ้มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่ อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุ เอกชน  
ของผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลน ์ในจงัหวดันครนายก 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเลือกใชบ้รกิารขนสง่พสัดเุอกชน
ของผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลน ์ในจังหวดันครนายก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยดา้น
ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นโปรโมชั่น ปัจจยัดา้นพนกังาน ปัจจยัดา้น
กระบวนการท างาน และปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ  ที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการขนส่งพัสดุเ อกชน 
ของผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลน ์ในจงัหวดันครนายก จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 400 คน ใชแ้บบสอบถามออนไลน ์โดย
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหไ์ดแ้ก่ ความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test และวิเคราะหส์มการ
ถดถอยเชิงพหคุณูผลการวจิยัพบวา่ 1) การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารขนสง่พสัดเุอกชนของผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลน ์
ในจงัหวดันครนายก มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ  (x ̅=4.76) 2) ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ประเภท
ธุรกิจ รายไดต้่อเดือน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุเอกชนของผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลน์   
ในจังหวัดนครนายก 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุเอกชนของผู้ประกอบการธุรกิจ
ออนไลน ์ในจงัหวดันครนายก คือปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (t เทา่กบั 1.112* , Sig.เทา่กบั .021 ) 
 
ค าส าคั:  การเลอืกใชบ้รกิาร  สว่นประสมทางการตลาด บรษัิทขนสง่พสัดเุอกชน 
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S0028: กลยุทธ์การเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษา
โรงแรมในจังหวัดสุโขทัย 
 
พินยั  พิริยมานนัท์ย 1   พชัรินทร์  ไชยบญุเรือง 2 
1, 2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรสาขาอตุสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่พนกังาน
โรงแรมอยา่งมีสว่นร่วม กรณีศกึษาโรงแรมในจงัหวดัสโุขทยั 2) เพื่อศึกษาปัจจยัที่สนบัสนนุการเสริมสร้างการเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวของพนกังานโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมในจงัหวดัสโุขทยั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ 
พนกังานโรงแรมที่มีต าแหนง่เป็นพนกังานต้อนรับสว่นหน้าของโรงแรมในเขตจงัหวดัสโุขทยั โดยศึกษาเฉพาะโรงแรม
ในเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในจังหวดัสโุขทยั จ านวน 24 โรงแรม ศึกษาระหว่างเดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน 
2564 จ านวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม การจดัสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 
การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ การอบรม การศึกษาดงูาน และเทคนิค SWOT Analysis 
การวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิธีบรรยายเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ และการทดสอบคา่ที (t-test for dependent sample) 
 ผลการศกึษา พบวา่ กลยทุธ์การเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่พนกังานโรงแรมอย่างมีสว่นร่วม
จะต้องใช้หลาย ๆ กลยทุธ์ประกอบกัน โดยให้วิธีการอบรมรับฟังการบรรยายเป็นกลยทุธ์หลกั ให้วิธีการอื่น ๆ ได้แก่  
การศกึษาดงูานแหลง่ทอ่งเที่ยว การแสดงความคิดเห็นร่วมกนั และการชมวีดีทศัน์เก่ียวกบัการท่องเที่ยวของจงัหวดั
เป็นกลยทุธ์เสริม จากการประเมินความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมลูด้านการท่องเที่ยวของพนกังานโรงแรมก่อนและ
หลงัเข้ารับการอบรม (Pre-test และ Post-test) พบว่า ผลคะแนนก่อนและหลงัเข้ารับการอบรมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 ปัจจัยที่สนับสนุนการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวของพนักงานโรงแรมได้แก่ ภูมิหลงั ความ
สอดคล้องกันระหว่างปัญหากับความต้องการ ความพร้อม โอกาส การมีส่วนร่วมของผู้ เข้า ร่วมกิจกรรมการวิจัย 
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศักยภาพและโอกาส ในการพัฒนาการท่องเที่ยวทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน การเป็น
พนัธมิตรด้านการทอ่งเที่ยวระหวา่งเพื่อนร่วมงานและพนกังานโรงแรมตา่ง ๆ กลยทุธ์การมีสว่นร่วมที่มีประสทิธิภาพที่
น ามาใช้ในการพฒันา งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ การเตรียมความพร้อมของวิทยากรผู้ ให้ความรู้ ความ
พร้อมของสื่ออุปกรณ์ การจดัท าแผนด าเนินการที่ครอบคลมุวตัถปุระสงค์และมีความลงตวั ความพร้อมของเนือ้หา
การจดัอบรม ความถกูต้องชดัเจนของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
 
ค าส าคัญ: กลยทุธ์การเสริมสร้างการเรียนรู้, การทอ่งเที่ยว, พนกังานโรงแรม  
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S0029: การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในสถานการณ์โควิด-19 
 
พีระยทุธ  คุ้มศกัดิ์ 1 
1 มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 59 หมู ่2 ต าบลบงึยี่โถ อ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 12130 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนีผู้้ เขียนมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนกบัสถานการณ์โควิด-
19 ในประเทศไทย วิธีการศึกษาเรียบเรียงจากแนวคิดวิสาหกิจชุมชน ความส าคญัของวิสาหกิจชุมชน องค์ประกอบ
ของวิสาหกิจ การบริหารจดัการวิสาหกิจชมุชน ความหมายของโควิด-19 และสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงผลกระทบ
จากการระบาดของโควิด-19 ต่อวิสาหกิจชุมชน ซึ่งพบว่า วิสาหกิจชุมชนเป็นรูปแบบการส่งเสริมให้คนในชุมชนมี
อาชีพ มีรายได้ พึ่งพาตนเองด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการในด้านแผนด าเนินงาน ทรัพยากร
และการเงิน การบญัชี โครงสร้างบทบาทหน้าที่ การบริหารธุรกิจ การจดัการข้อมลู และการสือ่สาร โดยสถานการณ์โค
วิด-19 ท าให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว บางรายต้องปิด
กิจการลง ดงันัน้การบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนในสถานการณ์โควิด -19 ควรใช้การพฒันาศกัยภาพของวิสาหกิจ
ชุมชนไทยโดยการเช่ือมโยงเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ ตัง้แต่ต้นน า้จนถึงปลายน า้ในรูปแบบการบ่มเพาะตัง้แต่
กระบวนการผลิต การสร้างแบรนด์ การจัดระบบการเก็บรักษา การจัดท าบัญชี และการจัดจ าหน่าย โดยเฉพาะ
รูปแบบออนไลน์ รวมถึงการท าการตลาด ซึง่เป็นการพฒันาที่ตอบสนองตอ่พฤติกรรมตลาดและวิถีชีวิตยคุใหม่  
 
ค าส าคัญ: การบริหารจดัการ, วิสาหกิจชมุชน, สถานการณ์โควิด-19 
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S0030: การจัดการความเส่ียงด้านการจัดซือ้วัตถุดิบอุตสาหกรรมเหล็กจากประเทศจีน กรณี 
ศึกษา บริษัท AAA จ ากัด 
 
กมลชนก  จงออ่น 1   วรรณพร  วิจิตรโท 2   กญัญารัตน์  นิ่มตระกลู 3 
1, 2 นกัศกึษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจดัการระบบขนสง่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 
3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ปัจจยัความเสี่ยงที่สง่ผลกระทบต่อการจัดซือ้จากประเทศจีนใน
อตุสาหกรรมเหลก็ กรณีศกึษา บริษัท AAA จ ากดั 2) เสนอแนวทางการบริหารความเสีย่งในการจดัซือ้จากประเทศจีน
ในอตุสาหกรรมเหลก็ กรณีศกึษา บริษัท AAA จ ากดั การศกึษานีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพโดยใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ
ประยุกต์มาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดซือ้ การน าเข้าเหล็ก การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายนอกเชิงธุรกิจ และการจดัซือ้สินค้าของอุตสาหกรรมจากประเทศจีน และใช้แบบประเมินระดบัความ
เสี่ยงประยกุต์จากการวิเคราะห์ความล้มเหลว โดยมีผู้ ให้ข้อมูลส าคญัคือพนกังานผู้ เช่ียวชาญและผู้ช่วยฝ่ายจัดซือ้
วตัถดุิบเหลก็ทัง้หมดของบริษัทกรณีศกึษา จ านวน 5 คน  
 ผลการศกึษา พบวา่ ปัจจยัเสีย่งภายที่สง่ผลตอ่ตอ่การจดัซือ้วตัถดุิบเหลก็จากประเทศจีน กรณีศกึษา บริษัท 
AAA จ ากดั แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจยัเสีย่งภายใน 8 ปัจจยั และปัจจยัเสีย่งภายนอก 13 ปัจจยั หลงัจากการ
ประเมินระดบัความเสีย่งของปัจจยัทัง้หมดพบวา่ปัจจยัเสีย่งที่มีคา่ระดบัความเสีย่งมากที่สดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ การ
ขนสง่ล่าช้า และขัน้ตอนในการขออนญุาตน าเข้าวตัถุดิบเหล็กซบัซ้อน และตู้สินค้าไม่พอต่อการขนส่ง กลยุทธ์การ
จดัซือ้จากประเทศจีนในอตุสาหกรรมเหลก็ขององค์กรควรตระหนกัถึงทัง้ปัจจยัเสี่ยงภายในและภายนอก โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งปัจจยัเสีย่งที่ต้องมีการวางแผนในแตล่ะกระบวนการเพื่อเฝ้าระวงัและการก าหนดมาตรฐานการควบคมุดแูล
ความเสีย่งขององค์กร เพื่อท าให้องค์กรสามารถบรรลถุึงเป้าหมายในระดบัสัน้ กลาง และยาวได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: การจดัซือ้ การบริหารความเสีย่ง การน าเข้า ประเทศจีน 
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S0031: การแพทยท์างไกลกับนวัตกรรมในศตวรรษที2่1 
 
สนุนัท ์ตระกลูโชคเสถียร 1   ณฐัภสัสร  ธนาบวรพาณิชย ์2   อนนัต ์ ธรรมชาลยั 3 
1 นกัศกึษาปรญิญาเอก หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยท์ี่ปรกึษาหลกั หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
3 อาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 ในยุคของโควิค 19 ก าลังแพร่ระบาดโรคติดต่อทางเดินหายใจเรื่องของการแพทย์ทางไกลการแพทย์ 
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่ว่าจะท าใหเ้กิดขึน้ไดจ้รงิและท าใหเ้ป็นระบบนวตักรรมส าหรบัการรกัษาในโลกปัจจุบนัและ
อนาคตก าลงัเกิดขึน้ในอนาคตอนัใกลใ้นศตวรรษที่ 21 แพทยไ์ทยใชร้ะบบ 5g ช่วยในการสง่ภาพสง่สญัญาณในรถ
เคลื่อนที่  โรงพยาบาลใชแ้บบปรึกษาทางไกลโดยเฉพาะกับกรณีของผูป่้วยนคนที่ไม่ตอ้งนอนโรงพยาบาลนไปหา
แพทยส์ว่นใหญ่ 45 เปอรเ์ซ็นตส์  าหรบัท่ีมีโรคไมต่ิดต่อเรือ้รงัเช่นเบาหวานความดนัสว่นใหญ่ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจ
อาการอีกเล็กนอ้ยแลว้ก็รบัยาเดิมเพิ่มขึน้ไป ปีพ.ศ.2562 ผูป่้วยที่เป็นโรคไมต่ิดต่อมาใชบ้รกิารถึงรอ้ยลา้นครัง้และไม่
จ าเป็นจะตอ้งนอนโรงพยาบาลถึง 45 เปอรเ์ซ็นต(์ขอ้มลู ก.สาธารณสขุ)แพทยสภาออกกฎในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562  
เพื่อสนับสนุนการแพทยท์างไกลใหม้ีการใชบ้ริการโดยการสื่อสารออนไลนเ์ป็นการคดักรองผูป่้วยในระบบ เพื่อลด
เวลาลดตน้ทุนลดจ านวนผูป่้วยที่จะตอ้งมาเจอกันแม่กระจายเชือ้โรคโดยไม่รูต้ัวการเห็นควรที่จะใหม้ีการแพทย์
ทางไกลจึงไปเรื่องอนาคตอนัใกลท้ี่ช่วยภาครฐัประหยดังบประมาณในภาคประชาชนสามารถลดรายจ่ายไดเ้กิดขึน้
แลว้     
 ส่วนระบบการผ่าตัดทางไกลการเตรียมตัวอนาคตอันใกลม้าแน่นอนการเริ่มขึน้ แพทยจี์นใช้การผ่าตัด
กระเพาะปัสสาวะโดยคณุหมอหา่งกวา่ 2,000 กิโลเมตรหุน่ยนตใ์นการรกัษาไดส้  าเรจ็ 
 
ค าส าคั:   
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S0032: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดกิจกรรมเทศกาลอาหาร 2 ทะเล จังหวัดสงขลา 
 
นยันา  โง้วศิริ 1 
1 อาจารย์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
 
บทคัดย่อ 
 การจดัอีเวนท์ได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทส าคญัต่อการสง่เสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นปัจจัยดึงดูด
นกัท่องเที่ยวให้เดินทางมาร่วมงาน ส่งผลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างราย  ได้แก่ 
ชุมชนเพิ่มขึน้ การศึกษานีม้ีเป้าหมายเพื่อระบุปัจจัยที่สร้างความส าเร็จต่อการจัดอีเวนท์เทศกาลอาหาร 2 ทะเล 
จงัหวดัสงขลา ซึง่เป็นงานอีเวนท์ที่จดัตอ่เนื่องมายาวนานถึง 21 ครัง้ โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงปริมาณที่เก็บข้อมลู
ด้วยแบบสอบถาม จ านวน 376 ชดุ เพื่อค้นหาความพงึพอใจของผู้ที่มาทอ่งเที่ยวในงานนี ้และใช้กระบวนการวิจยัเชิง
คุณภาพที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ที่มาท่องเที่ยวงานนี ้จ านวน 5 คน แล้วน ามาท าการวิเคราะห์
สภาพการณ์ (SWOT Analysis)  
 ผลการศกึษาพบวา่  
 ปัจจยัที่สร้างความส าเร็จต่อการจดังานอีเวนท์เทศกาลอาหาร 2 ทะเล จงัหวดัสงขลา มี 4 ประเด็น คือ 1. 
หนว่ยงานภาครัฐสนบัสนนุงบประมาณในการจดังาน  2. การก าหนดช่วงเวลาและสถานท่ีจดังานท่ีแนน่อนในทกุปี 3. 
มีความปลอดภัยเนื่องจากนโยบายการจัดงานเน้นห้ามใช้กล่องโฟมและไร้แอลกอฮอล์ และ 4.หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และสถานศกึษาตา่ง ๆ ให้ความร่วมมืออยา่งดีในการจดังาน 
 
ค าส าคัญ: อีเวนท์ ความพงึพอใจ การวิเคราะห์ SWOT 
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S0033: แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสถานศึกษาอาชีวะเอกชน 
 
ชยัวฒุิ  จนัมา 1   อนนัต์  ธรรมชาลยั 2   ภิรมย์พร  สขุชยัศรี 3 
1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาสภาพปัจจบุนัของสถานศกึษาอาชีวะเอกชนที่เก่ียวกบัประสิทธิภาพ
การจัดการสถานศึกษาอาชีวะเอกชน ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
สมัภาษณ์ การด าเนินการวิจยัเป็นการเก็บรวบรวมข้อมลู 2 ทาง ทัง้ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) เป็นข้อมลูที่ผู้วิจยั
ได้ท าการเก็บรวบรวมมาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้ เช่ียวชาญ และผู้บริหารของสถานศึกษาอาชีวะเอกชน โดยการ
สมัภาษณ์เชิงลกึตามทฤษฎีของ (Delphi Technique) ด้านสภาพปัจจุบนัของสถานศึกษาอาชีวะเอกชน และข้อมลู
ทตุิยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมจากเอกสารสิ่งพิมพ์ เอกสารอิเลคทรอนิคส์ 
รายงานจากหน่วยงานภาครัฐ และส านกังานวิจยั โดยน าข้อมลูดงักลา่วมาท าการวิเคราะห์ SWOT Analysis ตาม
แนวคิดของ ฮัมฟรี (Humphrey. 1960-1970) และน าผลจากการวิเคราะห์ดงักลา่วมาท าการวิเคราะห์ปัจจยัเชิง 
กลยทุธ์ภายใน (Internal Factors Analysis Summary หรือ IFAS) และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายนอก 
(External Factors Analysis Summary หรือ EFAS) เพื่อน ามาประเมินปัจจยัภายในสถานศึกษาอาชีวะเอกชน 
(Internal Factor Evaluation Matrix) และปัจจยัภายนอกสถานศึกษาอาชีวะเอกชน (External Factor Evaluation 
Matrix) หรือ IE Matrix เพื่อน าเสนอแนวทางการปรับปรุงประสทิธิภาพการจดัการสถานศกึษาอาชีวะเอกชน 
 ผลการวิจยั พบวา่สภาพปัจจบุนั และสภาพแวดล้อมภายนอกของการจดัการสถานศกึษาอาชีวะเอกชน ควร
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการในช่วงกลยุทธ์เชิงป้องกัน กล่าวคือ 1) ควรเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกบัองค์กรหนว่ยงานภายนอกและสถานประกอบการ เพื่อการขยายโอกาสทางการศกึษาและเพิ่มช่องทางการ
เรียนรู้ให้กับผู้ เรียน 2) การเตรียมความพร้อม ด้านอุปกรณ์/เคร่ืองมือห้องปฏิบตัิการ และเทคโนโลยีที่เหมาะกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต และเป็นไปตามแผนการศึกษา
แหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึง่เป็นแผนระยะยาว 20 ปี 
 
ค าส าคัญ: ประสทิธิภาพ, สถานศกึษาอาชีวะเอกชน  
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S0034: ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการการขนส่งทางบกและทางอากาศ ของคน Gen Y 
 
ฐาวรฤทธ์ิ ทองบญุสขุ 1  ชลธิชา กาญจนพนัธป์ระภา 2  ทิตติยา สติตสงัข ์3  นีรวรรณ มหาเพชร4    
และวิมาดา ผา่นชมภู5 
1 - 5 อาจารยค์ณะธุรกิจการบิน มหาวิทยาลยันอรท์ กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการขนส่งทางบกและทางอากาศ  
ของคน เจน วาย โดยกลุม่ตวัอยา่งคอืกลุม่เจน วาย ที่ใชบ้รกิารขนสง่ทางบกและทางอากาศ ซึง่เก็บรวมรวมขอ้มลูโดย
แบบสอบถาม จ านวน 306 คน และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ ขอ้มลู สถิติที่ใชส้  าหรบัวิเคราะหข์อ้มลูเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) รอ้ยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) ค่าสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และสถิติที่ใชส้  าหรบัวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 
การวิเคราะหก์าร ถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดเพื่อบริการดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทาง  
การจัดจ าหน่ายส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการระหว่างการขนส่งทางบกและทางอากาศ ของกลุ่ม เจน วายมากที่สดุ  
เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นราคา  ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ระดบัที่  4.75   
4.42 และ 4.36 ตามล าดับ รองลงมาอยู่ในระดับมาก คือด้านผลิตภัณฑ์/บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ด้าน
กระบวนการบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ดา้นสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพมี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.02  ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ:  
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S0035: แนวทางการส่งเสริมการขายกระจกประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง 
ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 
พีระสทิธ์ิ คณุเลศิอาภรณ ์*    
* นกัศกึษาปรญิญาเอก หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 กระจกประหยดัพลงังาน ถือไดว้า่เป็นผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ที่ไดร้บัการพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ในการอนรุกัษ์ธรรมชาต ินอกจากจะช่วยประหยดัพลงังานแลว้ กระจกประหยดัพลงังาน ยงัถือเป็นผลดีตอ่ผูบ้รโิภคใน
การลดภาระค่าไฟฟ้าใหผู้บ้ริโภคในระยะยาว และลดอุณหภูมิความรอ้นจากแสงอาทิตยใ์หแ้ก่ผูอ้ยู่อาศัยอีกดว้ย 
อย่างไรก็ตามจากผลกระทบทางเศรษฐกิจในปี 2562 ประกอบกับสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 ท าใหภ้าพรวม
อุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้งมีแนวโนม้หดตวัอย่างต่อเนื่อง วัสดุก่อสรา้งประเภทกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระจก
ประหยัดพลังงานซึ่งมีราคาสูงกว่ากระจกประเภทปกติทั่วไป การหดตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวท าให้
ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งเรง่หาวิธีการในการรกัษาฐานลกูคา้และกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้เพื่อรกัษาสมดลุทาง
การคา้และขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมกระจกในประเทศไทยตอ่ไป ดงันัน้บทความนีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงคส์  าคญัคือ 
1) เพื่อใหท้ราบถึงรูปแบบผลติภณัฑก์ระจกประหยดัพลงังาน และ 2) เพื่อน าเสนอแนวทางการสง่เสรมิการขายกระจก
ประหยัดพลังงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการน าไปประยุกต์ใช้ โดยค านึงถึง ปัจจัยส่วนบุคคล การส่งเสริมการขาย 
กระบวนการตัดสินใจ ทา้ยที่สุดนี ้หากผูผ้ลิตหรือผู้ประกอบการสามารถใช้แนวทางการส่งเสริมการขายกระจก
ประหยดัพลงังานไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการผา่นพน้วิกฤตทางเศรษฐกิจและประสบความส าเรจ็
ได ้อีกทัง้สนับสนุนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปีในดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้มไดอ้ีกดว้ย 
 
ค าส าคัญ: กระจกประหยดัพลงังาน , สว่นผสมทางการตลาด , การตดัสนิใจซือ้ 
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S0037: ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook Live ของผู้บริโภค
ในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
 
ทิพมาศ  รัตนพิทกัษ์ 1 
1 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า
ออนไลน์ผา่น Facebook Live ของผู้บริโภคในเขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาข้อมลูปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook Live ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
จากกลุม่ตวัอยา่ง 400 คน การสุม่แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ โดยมีคา่ความ
เช่ือมัน่ 0.95 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA กรณีพบคา่ความแตกต่างจะเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีทดสอบ
แบบ Least Significant Difference (LSD) 
 ผลการวิจยั พบวา่  
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-35 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน รายได้ตอ่เดือน 12,000-22,000 บาท  
 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในระดับมาก 
ตามล าดบัดงันี ้ด้านราคา ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านการสร้าง และ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านบคุคล ด้านกระบวนการ ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  
 ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ ระดบัการศกึษา ให้ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกนั 
ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ตอ่เดือน ให้ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: สว่นประสมทางการตลาด, การตดัสนิใจซือ้, สนิค้าออนไลน์, เฟซบุ๊กไลฟ์ 
 

47



การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต์ “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” 

มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2565                                                            25 มีนาคม 2565 
 

S0038: ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจส่ังอาหารเดลิเวอร่ีผ่านแอปพลิเคช่ันโรบินฮู้ดของประชาชน
ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 
ทิพมาศ  รัตนพิทกัษ์ 1 
1 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบข้อมลูปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจสัง่อาหารเดลเิวอร่ีผา่นแอปพลเิคชัน่โรบินฮู้ดของประชาชนในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษา
ข้อมลูพฤติกรรมและปัจจยัสว่นประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจสัง่อาหารเดลิเวอร่ีผ่านแอปพลิเคชัน่โรบินฮู้ด
ของประชาชนในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอยา่ง 400 คน การสุม่แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ มีค่าความเช่ือมัน่ 0.95 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA กรณีพบค่าความแตกต่างจะเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งรายคูด้่วยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
 ผลการวิจยั พบวา่  
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท  
 ข้อมลูพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 101-200 บาท มีความถ่ีใน
การใช้บริการ 4-7 ครัง้ตอ่สปัดาห์ มีช่วงวนัท่ีใช้บริการวนัเสาร์-อาทิตย์ นิยมสัง่อาหารมารับประทานที่บ้าน มีเหตผุลที่
ตดัสนิใจใช้บริการระบบของแอปพลเิคชัน่ท่ีทนัสมยั  
 ข้อมลูปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาดในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัดงันี ้ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจดัจ าหนา่ย ด้านกระบวนการ ให้ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในระดบัมาก ด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านบคุลากร ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในระดบัปานกลาง 
ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
 ข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ ให้ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ไมแ่ตกตา่งกนั ข้อมลู
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การตดัสนิใจ, เดลเิวอร่ี, แอปพลเิคชัน่โรบินฮู้ด, ประชาชน 
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S0039: ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยสายตะวันออกใน
สถานการณ์โควิด 
 
นราวดี  สมชาติ 1   ฉนัทลกัษณ์  ฮีสวสัดิ์ 2   พิสทุธ์ิ  ตัง้เดน่ชยั 3 
คณะวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาคุณภาพการให้บริการของรถไฟแห่งประเทศไทย: ศึกษากรณี เส้นทางสายตะวันออก 
(ลาดกระบงั-พทัยาใต้) วตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพื่อศกึษาระดบัปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจใช้บริการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยสายตะวนัออกในสถานการณ์โควิด จ าแนกตามข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
400 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 มีอายอุยูใ่นช่วง อาย ุ21-25 ปี มีจ านวน 100 
คน คิดเป็นร้อยละ 25 มีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
 ผลลพัธ์คณุภาพการให้บริการของรถไฟแห่งประเทศไทย: ศึกษากรณี เส้นทางสายตะวนัออก (ลาดกระบงั-
พทัยาใต้) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการสถานีรถไฟ ด้านบริการที่ขบวนรถไฟ ด้านเวลาในการเดินทางและ
ด้านระบบรักษาความปลอดภยั ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความคาดหวงัคุณภาพการให้บริการของรถไฟแห่ง
ประเทศไทย: ศกึษากรณี เส้นทางสายตะวนัออก (ลาดกระบงั-พทัยาใต้) โดยรวมในระดบัปานกลาง มีคา่เฉลีย่เท่ากบั 
3.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวงัคณุภาพการให้บริการของรถไฟแหง่ประเทศไทย: 
ศกึษากรณี เส้นทางสายตะวนัออก (ลาดกระบงั-พทัยาใต้) มากที่สดุ คือ ด้านระบบรักษาความปลอดภยั มีค่าเฉลี่ย 
3.42 ในระดบัปานกลาง ด้านบริการสถานีรถไฟ 3.29 ในระดบัปานกลาง ด้านเวลาในการเดินทางมีค่าเฉลี่ย 3.28 ใน
ระดบัปานกลาง และด้านบริการท่ีขบวนรถไฟมีคา่เฉลีย่ 3.18 ในระดบัปานกลาง  
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัที่มีผลตอ่การบริการ, พฤติกรรมการเดินทาง, รถไฟไทยขบวนเส้นทางสายตะวนัออก (ลาดกระบงั-

พทัยาใต้) 
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S0040: ปัจจัยที่ มีผลต่อการใช้บริการส่ังอาหารผ่านแอพพลิเคช่ันออนไลน์ในโทรศัพท์ของ
ผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
 
ปณิุกา  โทพิลา 1   ทศัวรรณ  มหาเรือนขวญั 2 
1, 2 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีเพื่อศึกษาข้อมลูส่วนบุคคล พฤติกรรม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลอืกใช้บริการสัง่อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ในโทรศพัท์ของผู้บริโภคในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เพื่อ
น าผลวิจัยที่ได้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงและพฒันารูปแบบการบริการสัง่อาหารผ่านแอพพลิเคชั่น
ออนไลน์ในโทรศพัท์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไปกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นกลุ่มประชาชนที่
อาศยัอยูใ่นเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
 ผลการวิจยัพบวา่ โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อาย ุ20-30 ปี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท มีความถ่ีในการใช้บริการ 1-3 ครัง้/เดือน ช่วงเวลาที่ใช้บริการ 12.01-18.00 น. แอพพลิเคชั่น 
ที่ใช้บอ่ยที่สดุ ฟู้ ดแพนด้า (Foodpanda) ข้อมลูปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการสัง่อาหารผ่าน
แอพพลเิคชัน่ออนไลน์ในโทรศพัท์ของผู้บริโภคในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ในโทรศัพท์ของผู้ บริโภคในเขต

ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
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S0041: การพยากรณ์อนุกรมเวลาด้วยวิธีคลาสสิค ปริมาณการส่งออกสินค้าประเภทขนม 
ขบเคีย้ว 
 
ธนวิชญ์  งามประเสริฐ 1   อศัวิน  เสนีชยั 2   พิศทุธ์ิ  ตัง้เดน่ชยั 3 
คณะวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ดงันี ้1) เพื่อศกึษาและสร้างตวัแบบการพยากรณ์ปริมาณการสง่ออกสนิค้าประเภท
ขนมขบเคีย้ว และ 2) เพื่อเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม ซึ่งเก็บข้อมูลปริมาณการส่งออก ตัง้แต่เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2564 รวมเก็บข้อมลูเป็นรายเดือน รวมได้ 57 เดือน จากนัน้จึงเปรียบเทียบคา่
พยากรณ์ที่ได้จากตวัแบบกบัคา่จริงของปี 2563 และ ปี 2564 
 ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาคือโรงงานผลติขนมขบเคีย้วแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยใช้ตวัแบบการพยากรณ์
วิธีอนุกรมเวลาด้วยวิธีคลาสสิค โดยวิธีแยกส่วนประกอบ 2 ตวั คือ การแยกองค์ประกอบแบบคูณ (Multiplicative 
Model) และการแยกองค์ประกอบแบบบวก (Additive Model) โดยใช้การหาค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลงัสอง 
(Mean Squared Deviation: MSD) น้อยที่สดุในการพยากรณ์ 
 ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์คา่เฉลีย่ความคลาดเคลือ่นก าลงัสอง น้อยที่สดุ พบวา่ ประเทศออสเตรเลียทัง้ 
5 รสชาติ 1) รสชาติเกลือใช้วิธี Multiplicative Model ที่ให้ค่า MSD = 166435400 2) รสชาติน า้ส้มสายชูใช้วิธี 
Multiplicative Model ที่ให้ค่า MSD = 26319637 3) รสชาติวาซาบิใช้วิธี Additive Model ที่ให้ MSD = 7674323  
4) รสชาติกระเทียมใช้วิธี Multiplicative Model ที่ให้ค่า MSD = 19705419 และ 5) รสชาติบาร์บีคิวใช้วิธี Additive 
Model ที่ให้คา่ MSD = 4982795 และประเทศนิวซีแลนด์ทัง้ 5 รสชาติ 1) รสชาติเกลือใช้วิธี Multiplicative Model ที่
ให้คา่ MSD = 65535130 2) รสชาติน า้ส้มสายชใูช้วิธี Additive Model ที่ให้คา่ MSD = 50663204 3) รสชาติวาซาบิ
ใช้วิธี Additive Model ที่ให้คา่ MSD = 5552769 4) รสชาติกระเทียมใช้วธีิ Additive Model ที่ให้คา่ MSD = 539138 
และ 5) รสชาติบาร์บีคิวใช้วิธี Multiplicative Model ที่ให้คา่ MSD = 3088316  
 
ค าส าคัญ: การพยากรณ์อนกุรมเวลา วิธีคลาสสคิ 
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S0042: ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกถุงมือยางส าหรับการตรวจโรค กรณีศึกษา 
บริษัทผลิตถุงมือแห่งหน่ึง, กรุงเทพมหานคร 
 
ฉตัรชยั  ศรีวิไล 1   อศัวิน  เสนีชยั 2   พิศทุธ์ิ  ตัง้เดน่ชยั 3 
คณะวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ดงันี ้1) เพื่อศึกษาแนวโน้มของปริมาณการสง่ออกถงุมือยางส าหรับการตรวจโรค 
(Examination gloves) ในบริษัทผลติถงุมือแหง่หนึง่ กรุงเทพมหานคร 3 ปี คือ ปี FY’2562 - ปี FY’2564 (ตัง้แต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2564) จ านวน 4 ไซส์ ได้แก่ S, M, L, XL 2) เพื่อศึกษาวิธีการพยากรณ์
ที่เหมาะสม 2 วิธี ได้แก่ วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล อย่างง่าย (Single Exponential Smoothing Method) และวิธี
ปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล แบบดบัเบิล้ (Double Exponential Smoothing Method) to trend analysis และ 3) เพื่อ
เปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ด้วยวิธีอนกุรมเวลาของปริมาณการสง่ออกถงุมือยางส าหรับการตรวจโรค โดยใช้เกณฑ์
ในการวดัความถกูต้องของตวัแบบ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลงัสอง (Mean Squared Deviation; MSD), 
สว่นเบี่ยงเบนสมบรูณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Deviation; MAD) และค่าเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนสมบรูณ์เฉลี่ย 
(Mean Absolute Percent Error; MAPE) ดคู่าความถกูต้องต ่าที่สดุ 4.เพื่อศึกษาการพยากรณ์แนวโน้มปริมาณการ
สง่ออกถงุมือยางส าหรับการตรวจโรค ในบริษัทผลติถงุมือแหง่หนึง่ กรุงเทพมหานคร ในปี FY’2565 (เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2565) จ านวน 4 ไซส์ ได้แก่ S, M, L, XL 
 ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์คา่เฉลีย่ความคลาดเคลือ่นน้อยที่สดุ พบวา่ ผลการพยากรณ์ยอดปริมาณการ
สง่ออกสนิค้าไซส์ S มีปริมาณการสง่ออกสนิค้าถงุมือยางส าหรับการตรวจโรค จะเลอืกใช้วิธี Double Exponential ใน
การพยากรณ์ยอดปริมาณการสง่ออก ที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยสดุ ดงันี ้ค่า MAPE = 3.13017 ค่า MAD = 
2.30768 และคา่ MSD = 1.87151 ผลการพยากรณ์ยอดปริมาณการสง่ออกสนิค้าไซส์ M มีปริมาณการสง่ออกสินค้า
ถงุมือยางส าหรับการตรวจโรค จะเลือกใช้วิธี Single Exponential ในการพยากรณ์ยอดปริมาณการสง่ออก ที่ให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนน้อยสดุดงันี ้ค่า MAPE = 2.91273 ค่า MAD = 4.56051และค่า MSD = 3.93685 ผลการ
พยากรณ์ยอดปริมาณการสง่ออกสินค้าไซส์ L มีปริมาณการสง่ออกสินค้าถงุมือยางส าหรับการตรวจโรค จะเลือกใช้
วิธี Single Exponential ในการพยากรณ์ยอดปริมาณการสง่ออก ท่ีให้คา่ความคลาดเคลือ่นน้อยสดุดงันี ้คา่ MAPE = 
2.37983 ค่า MAD = 5.4788 และค่า MSD = 4.7574 ผลการพยากรณ์ยอดปริมาณการสง่ออกสินค้าไซส์ XL มี
ปริมาณการสง่ออกสินค้าถุงมือยางส าหรับการตรวจโรค จะเลือกใช้วิธี Single Exponential ในการพยากรณ์ยอด
ปริมาณการสง่ออก ท่ีให้คา่ความคลาดเคลื่อนน้อยสดุดงันี ้ค่า MAPE = 2.3506 ค่า MAD = 2.45389 และค่า MSD 
= 1.15382  
 
ค าส าคัญ: การพยากรณ์อนกุรมเวลา วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล 
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S0043: การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปรับปรุงกระบวนการจัดซือ้ กรณีศึกษา บริษัทผลิต
เคร่ืองตัดกระแสไฟแห่งหน่ึง ในจังหวัดนครปฐม 
 
ตะวนั  อาจยงั 1   อศัวิน  เสนีชยั 2   ชมุพล  สายเชือ้ 3 
คณะวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยัครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพและวิจยัเชิงปฏิบตัิการโดยการประยกุต์ใช้ทฤษฎีลีนในการปรับปรุง
กระบวนการจัดซือ้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อลดเวลาการท างานในปัจจุบนัของกระบวนการจัดซือ้ภายในบริษัทกรณี  
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึน้เพื่อลดขัน้ตอนการท างานที่ซ า้ซ้อนที่ก่อให้เกิดความสญูเปล่าภายในกระบวนการ
จดัซือ้ โดยประยกุต์ใช้ทฤษฎีลนี (Lean) และเพื่อศกึษาระยะเวลาของกระบวนการท างานในฝ่ายจดัซือ้และเพื่อสร้าง
ระบบ work instruction ในการจดัซือ้  
 โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (depth interviews) จากกลุ่มตวัอย่างผู้ ให้
ข้อมลูหลกั คือ พนกังานระดบัผู้จดัการแผนก ผู้ช่วยผู้จดัการ และระดบัปฏิบตัิการของฝ่ายจดัซือ้  จ านวน 4 คน เลือก
กลุม่ตวัอยา่ง โดยการคดัเลอืกจาก ประสบการณ์ และความรู้ความช านาญในกระบวนการท างานเก่ียวกบัขัน้ตอนการ
จดัซือ้แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี ECRS และทฤษฎีลีน (Lean) โดยใช้ WEST 8 ประการ ถึงปัญหาที่เกิดขึน้และ
วิธีการวิเคราะห์กระบวนการท างานโดยการจ าลองสถานการณ์จริงจากนัน้ท าการก าหนดระยะเวลาเปรียบเทียบก่อน
การปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงโดยอาศยัทฤษฎีแนวคิดแบบลีน คือ การก าจดัความสญูเปลา่ 8 ประการ และทฤษฎี 
ECRS ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ผลการวิจัยพบว่า สามารถลดขัน้ตอนการท างานเหลือเพียง 17 ขัน้ตอน (เดิม 30 ขัน้ตอน) และยังลด
ระยะเวลาการท างานภายในขัน้ตอนทัง้หมดเหลือเพียง 327.17 นาที (เดิม 1846.94 นาที) และสามารถลดขัน้ตอนที่
ก่อให้เกิดความสญูเปลา่ที่เป็นกิจกรรมที่ไมก่่อให้เกิดมลูคา่ คือ กิจกรรมที่เกิดจากการรออนมุตัิ การปริน้เอกสาร และ
การเคลือ่นไหวตา่ง ๆ ท่ีไมจ่ าเป็นได้ 612.95 นาที หรือหากคิดเป็นชัว่โมงจะได้ 10 ชัว่โมง 21 นาที  
 
ค าส าคัญ: การจดัซือ้,แนวคิดลนี, ความสญูเปลา่ 
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S0044: แนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้จัดท าบัญชีธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในยุคโลกาภวัิฒน์ 
 
พลกฤต  โสลาพากลุ 1   ฐิตาภรณ์  สนิจรูญศกัดิ ์2 
1 หลกัสตูรบญัชีมหาบณัฑิต คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
2 อาจารย์ประจ า คณะบญัชี ผู้อ านวยการหลกัสตูรบญัชีมหาบณัฑิต 
 
บทคัดย่อ 
 ปัจจุบนัเศรษฐกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสูย่คุโลกาภิวฒัน์ ดงันัน้  นกับญัชีในยคุนีจ้ึงมีการขยายบทบาท
ออกไปจากความรับผิดชอบเดิมไปสูบ่ทบาทที่ช่วยเพิ่มคณุค่าให้กบัองค์กรมากขึน้ โดยนกับญัชีจะต้องมีสมรรถนะที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบนั ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็คงไม่แตกต่างจาก
ธุรกิจขนาดใหญ่จะต้องอาศยับริการของนกับญัชีเช่นเดียวกนั เพราะในสภาพแวดล้อมปัจจุบนันกับญัชีสามารถช่วย
ผู้บริหารได้ทกุด้านในการบริหารธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ และสามารถท างานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจได้
คุ้มค่า โดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความส าเร็จจะอาศยัข้อมูลทางการบญัชีเป็นแนวทางในการ
บริหารธุรกิจ ข้อมูลทางการบัญชีจะช่วยผู้ประกอบการในการวางแผน ตัดสินใจ และควบคุมการด าเนินงานไปสู่
เป้าหมาย ดงันัน้ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องอาศยัความสามารถจากการใช้สติปัญญาความรู้ของบคุลากรใน
องค์กรกบัทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีมีอยู ่รวมถึงผู้จดัท าบญัชีจึงจะต้องปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์แปลกใหม่ เพื่อด ารงอยู่
อยา่งมีคณุภาพ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และทกัษะ ส าหรับการรับมือกบัการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้นีใ้ห้มีความสามารถใน
การปรับตวั รวมไปถึงการน าความรู้ในเนือ้หาและทกัษะมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนความรู้เหล่านัน้ให้เข้ากับ
เป้าหมายที่ก่อประโยชน์และสร้างสรรค์รวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามเนือ้หาของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดงันัน้ สมรรถนะนกับญัชีในปัจจุบนัที่พึงมีนัน้ควรเป็นทกัษะสมยัใหม่ด้านดิจิทลัประกอบไปด้วย 1) การใช้โปรแกรม
บญัชีและโปรแกรมทางธุรกิจ 2) ความคิดสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ทางการท าบญัชี 3) ทกัษะความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพ
บญัชี และ 4) จรรยาบรรณ ซึง่จะช่วยให้งบการเงินท่ีจดัท านัน้มีความถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน สมบรูณ์การวางแผนใน
การปฏิบตัิงานเป็นไปตามขัน้ตอน และสามารถท าให้การปฏิบตัิงานรวดเร็วทนัเวลาที่ก าหนด ท าให้บรรลเุป้าหมายสู่
จดุหมายส าเร็จ และสามารถท าให้นกับญัชีประสบความส าเร็จในวิชาชีพบญัชีสมรรถนะนกับญัชีในยคุโลกาภิวฒัน์  
 
ค าส าคัญ: สมรรถนะ ผู้จดัท าบญัชี ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โลกาภิวฒัน์ 
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S0045: สตแิละกิจกรรมการฝึกสตใินเดก็ 
 
สกุานดา  รัศมีภคั 1 
1 อาจารย์คณะจิตวิทยา วิทยาลยัเซนต์หลยุส์ 
 
บทคัดย่อ 
 การด าเนินชีวิตของบคุคลที่เป็นไปอยา่งอตัโนมตัิและขาดการตระหนกัรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง
และสิง่แวดล้อมนัน้เป็นปัจจยัหนึง่ที่น าไปสูปั่ญหาด้านสขุภาพจิต สติเป็นความสามารถของมนษุย์ในการตระหนกัรู้ถึง
ประสบการณ์ภายในและภายนอกที่เกิดขึน้โดยปราศจากการตดัสนิ เป็นการรู้ตวัอยูก่บัปัจจุบนั ซึ่งสามารถสง่เสริมได้
โดยผ่านการฝึกฝน ในปัจจุบนันี ้ประสิทธิภาพของการฝึกฝนสติได้รับการพิสจูน์ทางวิทยาศาสตร์และเป็นที่ยอมรับ
อยา่งกว้างขวางในระดบันานาชาติทัง้ในแง่ของการลดอาการเจ็บป่วยทางจิตเวช และสง่เสริมการมีสขุภาพจิตที่ดี อีก
ทัง้การฝึกสติยงัก่อให้เกิดประโยชน์กบัเดก็เชน่กนั เด็กที่ได้รับการฝึกฝนสติอยา่งตอ่เนื่องจะสามารถควบคมุอารมณ์ได้
ดีขึน้ รู้จักการมองจากมุมมองของผู้อื่น ช่วยพฒันาสมาธิและการจดจ่อ ตลอดจนส่งเสริมทกัษะที่เก่ียวข้องกับการ
เรียนรู้และมีผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาท่ีดีขึน้ การฝึกสติจึงเป็นคณุลกัษณะท่ีส าคญัและควรสง่เสริมในเด็กเป็นอยา่งยิ่ง 
ดงันัน้บทความนีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอความหมายของสติ ประโยชน์ของการฝึกสติ กระบวนการและกิจกรรม
การฝึกสติ ตลอดจนวิธีการประเมินสติในเด็ก เพื่อเป็นแนวทางในการน าองค์ความรู้ไปประยกุต์และออกแบบกิจกรรม
ที่สง่เสริมการพฒันาสติในเด็กตอ่ไป  
 
ค าส าคัญ: สติ กิจกรรมการฝึกสติ เด็ก 
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S0046: เคร่ืองมือทางการจัดการ: Balance Scorecard 
 
ณรงค์ธรรม  กาญจนานกุลูพงศ์ 1   อนนัต์  ธรรมชาลยั 2 
1 นกัศกึษาปริญญาเอกปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอเคร่ืองมือทางการจดัการที่ช่ือว่า Balanced Scorecard หรือ 
BSC เป็นเคร่ืองมือทางการจัดการที่ช่วยผู้บริหารในการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดเป็น
เคร่ืองมือในกลุ่มการวดัผลการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก เกิดจากแนวคิดของ 
Kaplan และ Norton ที่คิดค้น Balanced Scorecard ขึน้มา เนื่องจากทัง้คูเ่ห็นวา่วิธีการท่ีองค์กรธุรกิจทัว่ไปใช้ในการ
ประเมินผลนัน้ใช้การวดัผลด้านการเงินด้านเดียว (Financial Indicators) ซึง่การประเมินผลด้านการเงินด้านเดียวนัน้
ไมเ่พียงพอส าหรับการแขง่ขนัในยคุปัจจบุนั ทัง้นีเ้นื่องจากไมส่ามารถวดัสนิทรัพย์ที่จบัต้องไม่ได้ ( Intangible Assets) 
นอกจากนีก้ารประเมินผลทางด้านการเงิน ยงับอกให้เรารู้แตเ่ฉพาะสิง่ที่เกิดขึน้ไปแล้วในอดีต โดยไมส่ามารถบอกให้รู้
ถึงปัญหาหรือโอกาสที่จะเกิดขึน้ในอนาคต โดยแนวคิดในการประเมินนัน้องค์กรไม่ควรจะมองจากมุมมองหรือมิติ 
(Perspective) ทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะประเมินจากมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน 
(Financial Perspective) มมุมองด้านลกูค้า (Customer Perspective) มมุมองด้านกระบวนการภายใน (Customer 
Perspective) และมมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth) Balanced Scorecard ถูก
ออกแบบให้เป็นเคร่ืองมือที่มีรายละเอียดในการน าไปปฏิบตัิได้ตัง้แต่ผู้บริหารระดบัสงูจนถึงผู้จัดการระดบัต้น คือ  
ตัง้แต่การก าหนดวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ จนไปถึงแผนการปฏิบตัิ และมีระบบการวดัผลเพื่อการประเมินอย่างเป็นระบบ 
โดยมีหลกัการส าคญั 5 ประการ ซึง่เป็นปัจจยัของความส าเร็จในการน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิ ประกอบด้วย การขบัเคลือ่น 
(Mobilization) การแปลงกลยุทธ์องค์การไปสูก่ารปฏิบตัิ (Strategy Translation) ความสอดคล้องขององค์การ 
(Organization Alignment) การจูงใจพนกังาน (Employee Motivation) และการบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาล 
(Governance) นอกจากนี ้Balanced Scorecard ก็เป็นเคร่ืองมือตวัหลกัที่ใช้ในระบบการวดัผลการด าเนินงานทาง
ธุรกิจ Business Performance Measurement (BPM) อีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: Balance Scorecard, มมุมองด้านการเงิน, มมุมองด้านลกูค้า, มมุมองด้านกระบวนการภายใน, มมุมอง

ด้านการเรียนรู้และการพฒันา 
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S0047: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคช่ัน SCB EASY APP ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
 
ณฏัฐณิชา  ทองสกุเจริญ 1   สมยศ  อวเกียรติ 2 1   สานิต  ศิริวิศิษฐ์กลุ 3 
1 นกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 วตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
ในเขตจงัหวดัปราจีนบรีุ 2) เพื่อศึกษาการตดัสินใจแอพพลิเคชัน่ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต
จงัหวดัปราจีนบรีุ โดยจ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัด้าน Product ปัจจยัด้าน Price ปัจจยั
ด้าน Promotion ปัจจยัด้าน Place ปัจจยัด้าน People ปัจจยัด้าน Process และปัจจยัด้าน Physical Evidence ที่
สง่ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตจังหวดัปราจีนบรีุ จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 400 คน ใช้แบบสอบถามออนไลน์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหคุณู 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) การตดัสนิใจใช้บริการแอพพลเิคชัน่ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต
จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
แอพพลิเคชัน่ SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตจงัหวดัปราจีนบรีุ คือ ปัจจยัสว่นบคุคลด้านอาชีพ  
(F เทา่กบั 2.72* และ Sig. เทา่กบั 0.01) และ 3) ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ SCB EASY APP ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตจงัหวดัปราจีนบรีุ คือ ปัจจยัด้าน Price (t เท่ากบั 2.31*, Sig.เท่ากบั .021) และปัจจยั
ด้าน Physical Evidence (t เทา่กบั 5.98*, Sig. เทา่กบั .000)  
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัสว่นบคุคล การตดัสนิใจ แอพพลเิคชัน่ SCB 
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S0048: แนวทางการใช้ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
 
วิชตุา  นาคเถ่ือน 1   อนนัต์  ธรรมชาลยั 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอความส าคญัและแนวทางการน าระบบการผลิตแบบทนัเวลา
พอดี (Just In Time) มาปรับใช้ในองค์กรส าหรับประกอบธุรกิจผลติสนิค้า เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต โดยสะท้อน
ให้เห็นถึงการปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรมจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัการผลิต (4M) ได้แก่ 1) ด้านคนงาน (Manpower) 
โดยการใช้หลกัการเคลือ่นไหวและเวลา (Motion and Time Study) ออกแบบวิธีการท างานให้ง่ายและรวดเร็วขึน้กว่า
วิธีเดิม เพื่อให้คนงานท างานได้สะดวก ลดความเมื่อยล้าจากการท างาน 2) ด้านเคร่ืองจกัร (Machine) โดยการออกแบบ
ระบบการติดตัง้เมื่อต้องเปลีย่นรุ่นสนิค้าหรือเปลีย่นแมพ่ิมพ์เคร่ืองจกัรให้มเีวลาสัน้ลง จดัสมดลุสายการผลติเพื่อไมใ่ห้
เกิดเวลาสญูเปลา่หรือเวลารอคอยของเคร่ืองจกัร รวมถึงท าให้สายการผลติมีความยืดหยุ่น สามารถผลิตสินค้าหลาย
รุ่นบนสายการผลิตเดียว 3) ด้านวตัถดุิบ (Material) ด้วยการลดการผลิตที่เกินความจ าเป็น ลดต้นทนุในการจดัเก็บ
และต้นทนุคา่เสยีโอกาส ลดวสัดคุงคลงัที่ไมจ่ าเป็นในรูปของวตัถดุบิ งานระหวา่งผลติ และสนิค้าส าเร็จรูป ด้วยวิธีการ
ควบคมุวสัดคุงคลงัให้อยู่ในระดบัที่น้อยที่สดุหรือเท่ากบัศนูย์ และ 4) วิธีการ (Method) โดยการเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตจากระบบดันเป็นระบบดึง การก าหนดรอบเวลาการผลิต หรือเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้าต่อชิน้ให้เป็นเวลา
มาตรฐาน การรักษาคณุภาพในทกุขัน้ตอนการผลิตจะสามารถผลิตและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งผู้ประกอบการที่น าระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดีมาปรับใช้ในองค์กรจ าเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการผลติและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เนื่องจากความส าเร็จของระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดีนัน้จะต้อง
อาศยัความร่วมมือร่วมใจ ความมีวินยั และความมีจิตส านึกในเร่ืองคณุภาพของบคุลากรทกุคน รวมไปถึงความร่วมมือ
ของผู้สง่มอบวตัถดุิบและตวัแทนจ าหนา่ย ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพในการด าเนินงานโดยรวมขององค์กรอีกด้วย  
 
ค าส าคัญ: ระบบการผลติแบบทนัเวลาพอดี ระบบดนั ระบบดงึ 
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S0049: การเปรียบเทียบองค์กรของตนกับองค์กรต้นแบบ ด้วยเคร่ืองมือ BENCHMARKING 
 
สภุาวดี  สวุรรณประทีป 1   อนนัต์  ธรรมชาลยั 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนีแ้สดงให้เห็นการพัฒนาองค์กรของตนโดยเปรียบเทียบกับองค์กรเป็นต้นแบบด้วย
เคร่ืองมือ Benchmarking ซึ่งเป็นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการด าเนินงานขององค์กร ด้วยการเปรียบเทียบ
กระบวนการปฏิบตัิงานขององค์กรตนกบัองค์กรต้นแบบเพื่อให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิที่ดีที่สดุ (Best Practices) 
และน าไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัองค์กรของตนโดยแตล่ะองค์กรต้องปรับกระบวนการท างานให้เหมาะกบัองค์กร
ของตนตามข้อมลู Best Practices ที่ได้รับจากการ Site Visit การได้แลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์ และวิธีปฏิบตัิที่
เป็นเลิศขององค์กรต้นแบบภายใต้กฎกติกาสากล ซึ่งจากการด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์กรของตนกับ
องค์กรต้นแบบกรณีศกึษาบริษัทผลติเคร่ืองส าอางแห่งหนึ่งในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่า บริษัทสามารถจดัท า
ฐานข้อมลู Best Practices ด้วยระบบออนไลน์, จดัท าคู่มือ Benchmarking และเผยแพร่ผลการศึกษาการด าเนิน
โครงการให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องได้ และที่ส าคญัไปกว่านัน้นัน่คือการที่บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองส าอางได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันจนเป็นเครือข่าย Benchmarking นบัว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ในสว่นปัญหาและอปุสรรคส าคญัของท าการ Benchmarking คือ การที่องค์กรไม่
เปิดใจในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ข้อมลูระบบปฏิบตัิการ เนื่องจากเกรงวา่จะได้เปรียบเสยีเปรียบซึ่งกนัและกนั และขาด
การให้ความร่วมมือและการเห็นความส าคญัในการด าเนินการของพนกังานในองค์กร  
 
ค าส าคัญ: องค์กรต้นแบบ การเปรียบเทียบองค์กร 
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S0050: ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: ความท้าทายในการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
 
รัชนีภรณ์  คลอ่งแคลว่ 1   อนนัต์  ธรรมชาลยั 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทัง้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการสือ่สาร ตลอดจนการแข่งขนัทางด้านเศรษฐกิจในยคุที่ไร้พรมแดน คนในสงัคมจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อให้ก้าวทนัและพร้อมรับการเปลีย่นแปลง การสร้างรากฐานทางการศึกษาที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคญัประการหนึ่งในการ
พฒันาสงัคมและประเทศชาติ เพราะการศกึษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พฒันาตนเอง ท าให้เกิดความท้าทาย
ในการพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาที่เน้นทัง้ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคณุลกัษณะที่มีความส าคญัส าหรับ
อนาคต การประกนัคณุภาพการศกึษา ได้ตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคญัส าหรับนกัศึกษาในยคุนีป้ระกอบด้วย 1) ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม 2) ทกัษะ
สารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี 3) ทกัษะชีวิตและอาชีพ นอกจากทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แล้วนัน้ การพฒันา
ให้นกัศกึษาสามารถด ารงชีวิตและยืนหยดัในโลกอนาคตได้อยา่งมีความสขุทัง้ด้านการด าเนินชีวิตและด้านหน้าที่การ
งาน สามารถปรับตวัให้รู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นในศตวรรษนีส้ามารถเอาตวัรอด เป็นบณัฑิตที่มีคณุสมบตัิ
พร้อม และประสบความส าเร็จได้นัน้จ าเป็นต้องเสริมสร้างสมรรถนะให้นกัศกึษามีคณุลกัษณะ ทกัษะแหง่อนาคตใหม ่
พฒันาจิตส านกึตอ่ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จิตส านกึตอ่การเป็นพลเมืองและจรรโลงให้สงัคมในอนาคต น่าอยู่มาก
ยิ่งขึน้ นัน่คือจิตห้าลกัษณะส าหรับอนาคตที่ส าคญั ประกอบด้วย 1) จิตเช่ียวชาญ 2) จิตรู้สงัเคราะห์ 3) จิตสร้างสรรค์ 
4) จิตเคารพ และ 5) จิตรู้จริยธรรม 
 
ค าส าคัญ: ทกัษะแหง่ศตวรรษที่ 21, การพฒันาสมรรถนะนกัศกึษา, ความท้าทายในการพฒันา  
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S0051: พฤตกิรรมการตัดสินใจใช้บริการเรือส าราญของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
สภุาพอาจ  อดุมผล 1   วิจิตรา  บญุแล 2 
1, 2 อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาการตดัสินใจใช้บริการเรือส าราญ และ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการ
ทอ่งเที่ยวเรือส าราญ โดยกลุม่ตวัอย่างคือนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเรือส าราญ ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมลู
โดยแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา คา่ความถ่ี ค่าร้อยละ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การหาคา่เฉลีย่ การทดสอบความแตกตา่งของคา่กลางของสองประชากรอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบวา่ สถานภาพสว่นบคุคลของนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยเป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่างอายุ 21-37 ปี 
มีสถานภาพโสด และมีการศึกษาอยู่ในช่วงระดบัปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตวั และมีรายได้ต่อเดือน  60,000 
บาท ส าหรับผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บริการเรือส าราญของนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยตามเพศโดยการ
วิเคราะห์แบบเป็นอิสระกนัในด้านราคาเรือส าราญ พบวา่ เพศหญิงสงูมากและในด้านช่ือเสียงของเรือส าราญ พบว่า 
เพศชายสูงมากและผลการเปรียบเทียบด้านอายุโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ในด้านราคาเรือ
ส าราญ พบว่า อายุ 21-37 ปี สูงมากและในด้านช่ือเสียงของเรือส าราญ พบว่า อายุ 21-37 ปีสูงมาก ผลการ
เปรียบเทียบด้านสถานภาพการสมรสในด้านราคาเรือส าราญ พบวา่ สมรสสงูมากและในด้านช่ือเสียงของเรือส าราญ
พบวา่สมรสสงูมาก ผลการเปรียบเทียบระดบัการศกึษาในด้านราคาเรือส าราญพบวา่ระดบัปริญญาตรีสงูมาก และใน
ด้านช่ือเสียงของเรือส าราญ พบว่า ระดบัปริญญาตรีสงูมาก ผลการเปรียบเทียบด้านอาชีพในด้านราคาเรือส าราญ 
พบว่า ประกอบอาชีพส่วนตวัสงูมาก ในด้านช่ือเสียงของเรือส าราญ พบว่า ประกอบอาชีพส่วนตวัสงูมาก ผลการ
เปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนในด้านราคาเรือส าราญพบว่ารายได้ต่อเดือน 30,001-45,000 บาท สงูมากและในด้าน
ช่ือเสียงของเรือส าราญ พบว่า รายได้ต่อเดือน 30,001-45,000 บาท สงูมาก พฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการเรือ
ส าราญ พบวา่ ราคาเรือส าราญมีผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการเรือส าราญอยูใ่นระดบัมาก ห้องพกับนเรือส าราญ
มีให้เลอืกหลายราคา และมีการจดัราคาพิเศษเพื่อสนบัสนนุการขายในบางโอกาส และราคาอาหาร เคร่ืองดื่ม ของที่
ระลกึมีความเหมาะสม ตามล าดบั ช่ือเสยีงเรือของส าราญ ความปลอดภยัของเรือส าราญ บคุลากรเรือส าราญอ านวย
ความสะดวกเป็นอยา่งดี ความทนัสมยัของเรือส าราญ โลโก้เรือส าราญสามารถจดจ าได้ในทนัที ตามล าดบั พฤติกรรม
นกัท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเรือส าราญ เลือกใช้บริการเรือ Star Cruises ชมวิวทิวทศัน์บนเรือ ค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เนต็และจองผา่นบริษัททวัร์และช าระเงินด้วยบตัรเครดิต เน้นใช้บริการ วนัศกุร์-วนัอาทิตย์ และฤดเูลือกตาม
ความสะดวกและโอกาส เดินทางเป็นคูส่มรส สามี-ภรรยา มีใช้บริการห้องพกัแบบมีหน้าต่างและกิจกรรมที่รอบริเวณ
ทา่เทียบเรือนกัทอ่งเที่ยวนิยมถ่ายภาพบริเวณทา่เทียบเรือ และใช้บริการภตัตาคารบนเรือส าราญและนกัท่องเที่ยวใช้
บริการภตัตาคารท่ีเรือจดัให้ทกุมือ้ และเลอืกเดินทางเส้นทางเอเชีย  
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, การตดัสนิใจ, การทอ่งเที่ยวเรือส าราญ 
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I0000: สภาพปัจจุบันในการจัดการของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในเขตพืน้ที่ภาคกลาง
และภาคตะวันออก 
 
สภุา บวรศิรปิรชีากลุ 1, สานิต ศิรวิิศิษฐ์กลุ 2, อนนัต ์ ธรรมชาลยั 3 
1 นกัศกึษาปรญิญาเอก หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยท์ี่ปรกึษาหลกั หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
3 อาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การท่องเที่ยวที่ใชชุ้มชนเป็นฐาน (community-based tourism) ไดข้ยายตวัอย่างรวดเร็ว และในอนาคต 
มีแนวโนม้ที่จะเติบโตเป็เครือขา่ยมากขึน้ ปัจจบุนันีร้ฐับาลไดทุ้ม่งบประมาณในการสง่เสรมิ และ สนบัสนนุใหเ้กิดการ
ท่องเที่ยวในชุมชนในช่ือโครงการว่า “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี” เป็น โครงการที่ใหช้าวบา้นในชุมชน
สามารถพึ่งพาตัวเองไดอ้ย่างยั่งยืนในระยะยาวเป็นการผสมผสานระหว่างอัตลกัษณ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ สถานที่ 
ท่องเที่ยวในชุมชน โดยมุ่งเนน้การพัฒนาทัศนียภาพ และสถานที่ต่าง ๆ ขอ้มูลและสงัเกตการณ์โครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี ในเขตพืน้ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกแบ่ง ออกเป็นภาคกลาง รวม 21 จังหวดั 690 
ชมุชน ภาคตะวนัออก รวม 6 จงัหวดั254 ชมุชน รวม 944 จงัหวดั สรุปไดจ้ากการวิเคราะหปั์จจยัภายนอกและภายใน
ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี ในเขตพืน้ที่ภาคกลางและภาคตะวนัออก พบว่า1) ปัจจัยภายในของชุมชนใน
สภาพปัจจุบนั ท าใหท้ราบจดุออ่นและจุดแข็งของหมูบ่า้นและ การน าปัจจยัเหล่านัน้มาวางแผนในการพฒันาจดุออ่น 
และแกไ้ขใหด้ีขึน้ ในสว่นของจุดแข็งก็น ามาพฒันาเป็นจุดขายของใหชุ้มชนมีความส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย  มีความ
พรอ้มและศกัยภาพ มีความสามคัคีใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวของชุมชนและสามารถสรา้งรายไดส้รา้งงาน การขายของ
ฝากของที่ระลกึใหก้บันกัท่องเที่ยว และ 2) ปัจจัยภายนอกที่ท  าใหท้ราบถึงโอกาสในการจะพฒันาของชุมชนในยุค
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทุกคนเขา้ถึง แหล่งขอ้มูลไดง้่ายขึน้และสามารถศึกษาหาความรูด้ว้ยตนเองไดง้่ายดายจึงเป็น
โอกาสที่จะไดน้ ามาประกอบ อาชีพใหเ้ป็นเรือ่งที่ง่ายและสะดวกสบายมากขึน้ รฐับาลมีความพยายามที่จะเพิ่มความ
เขม้แข็งใหก้ับเศรษฐกิจชุมชน จึงจัดใหม้ีโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถีขึน้ เป็นการบรูณาการการพฒันา
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขา้กับการพฒันาและส่งเสริมการตลาดสินคา้ OTOP ในชุมชนต่าง ๆ ดว้ยความคิด
สรา้งสรรค ์มีนวตักรรมของการพฒันาและยทุธศาสตรใ์นการสง่เสรมิ เพิ่มจ านวนนกัทอ่งเที่ยวและเพิ่มยอดขายสนิคา้ 
OTOP ที่เป็นเอกลกัษณข์องแตล่ะชมุชน ดว้ยยทุธศาสตรก์ารตลาดที่แตกต่างไปจากที่เคยท ามา เพิ่มคณุค่าใหส้ินคา้ 
OTOP ใหเ้ป็นเสน่หด์ึงดูดใหค้นเขา้ไปท่องเที่ยวในจังหวดัต่าง ๆ ที่มีสินคา้ OTOP ที่เป็นผลผลิตของชุมชนต่าง ๆ  
ในแต่ละจังหวัด เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้จากการขายสินคา้ OTOP ที่ผลิตโดยสมาชิกในชุมชน  
ใชว้ตัถดุิบที่มีอยูใ่นชมุชน ใชภ้มูิปัญญาของคนในชมุชน เพื่อสรา้งความเขม้แข็งใหเ้ศรษฐกิจชมุชน 
 
ค าส าคัญ: ชมุชนทอ่งเที่ยว, OTOP, นวตัวิถี 
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I0001: แนวทางการลดอัตราการลาออกของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ปิยลกัษณ์  สภุาพสนุทร 1   พรพิมล  กะชามาศ 2 
1 นกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาถึงสาเหตขุองการตดัสนิใจลาออกของพนกังานธนาคารออมสินใน
เขตจงัหวดัร้อยเอ็ด และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อที่จะสามารถลดอตัราการลาออก
ของพนกังานธนาคาร ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากพนกังานที่ปฏิบตัิงานในธนาคารออมสินเขตจงัหวดั
ร้อยเอ็ด โดยการใช้แบบสอบถามจ านวน 140 ชดุ จากการสมัภาษณ์เชิงลกึแบบเจาะจงพนกังานที่ลาออกไป จ านวน 
3 คน และสมัภาษณ์พนกังานที่ปฏิบตัิงานอยู่ จ านวน 3 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่เป็นปัจจัยในการตดัสินใจลาออกของพนกังานธนาคาร 
ออมสินในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมมาจากสาเหตดุ้านลกัษณะของงาน และด้านความสมัพนัธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน 
เช่น การได้รับมอบหมายงานท่ีมากเกินไป ท าให้เกิดความเครียด เป็นสาเหตทุี่อยูใ่นระดบัมากที่สดุ รองลงมาคือ ขาด
การสนบัสนนุให้ก้าวหน้าในต าแหนง่งานท่ีสงูกวา่ปัจจบุนั เพื่อนร่วมงานขาดความรับผิดชอบ มีความขดัแย้งกนัเสมอ 
แนวทางแก้ไขปัญหา คือ การสร้างวฒันธรรมองค์กร ที่สง่เสริมการพฒันานวตักรรม สง่เสริมการปฏิบตัิงานที่โปร่งใส
เป็นธรรม สนบัสนุนการขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมความผูกพนัต่อองค์กรเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ดี และการ
พฒันาขีดความสามารถของบคุลากรในองค์กร สง่เสริมความก้าวหน้าของผู้ที่มีศกัยภาพสงูให้ได้แสดงความสามารถ
อยา่งเต็มที่เพื่อพฒันาตนเองและองค์กรตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ: แรงจงูใจ, การลาออก, ความพงึพอใจ, ธนาคารออมสนิ 
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I0002: แนวทางการจัดการปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย 
 
พิมพ์วิไล  ชยัศรีรุ่งโรจน์ 1   พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์ 2   อนนัต์  ธรรมชาลยั 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฏีบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฏีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุการขาดแคลนแรงงานของอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างที่อยูอ่าศยัในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
เก่ียวกบัลกัษณะการบริหารจดัการบุคลากร (HRM) ที่มีประสิทธิภาพในระดบัต ่า ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผน
ก าลงัคนที่ไม่มีการด าเนินการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม , การคดัเลือกบุคลากร ซึ่งไม่สามารถคัดเลือกได้ตามที่
ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมก่อสร้างมคีวามต้องการ อีกทัง้ไมก่ารจดัวางต าแหนง่บคุลากร และการควบคมุคณุภาพ
การปฏิบัติงาน, การติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงาน, การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
รวมทัง้ไม่มีการวางแผนในด้านการจ่ายค่าตอบแทน, การให้สวสัดิการ,การสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน และการพฒันา
ทกัษะแรงงานก่อสร้างในการปฏิบตัิงานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน เนื่องจากยงัพบว่าปัญหาการขาด
แคลนแรงงานในการด าเนินงานในอตุสาหกรรมการก่อสร้าง มีปัจจยัอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่ 2) สภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เก่ียวข้องกบันโยบายของภาครัฐ ในด้านนโยบายการจ้างงาน ซึง่ไมส่ง่ผลให้เกิดจากจ้างงานในอตุสาหกรรมก่อสร้าง
มากนกั หรือนโยบายคา่แรงขัน้ต ่า ซึง่สง่ผลให้ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมก่อสร้างมีต้นทนุท่ีสงูขึน้ทกุปีหรือนโยบาย
การจ้างแรงงานตา่งด้าวที่มีเง่ือนไขและข้อกฎหมาย รวมไปถึงขัน้ตอนที่ยุ่งยาก และการหลบหนีนายจ้างของแรงงาน
ตา่งด้าว ปัจจยัเหลา่นีย้งัไมส่ามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างได้มากนกั อีกทัง้นโยบายคณุภาพชีวิต 
ซึง่กลุม่แรงงานในอตุสาหกรรมก่อสร้างไมไ่ด้ให้ความส าคญักบัด้านนีม้ากนกั แตใ่ห้ความส าคญักบัอตัราคา่ตอบแทน
ที่ได้รับมากกว่า 3) ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของอตุสาหกรรมการก่อสร้างอยู่
อาศยั โดยภาครัฐและภาคเอกชนควรให้การสนับสนุนตัง้แต่ในระดบัการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษา การรับ
นกัศกึษาเข้าฝึกงานในภาคอตุสาหกรรมก่อสร้าง อีกทัง้ภาครัฐต้องให้การสนบัสนนุการแรงงานตา่งด้าวเข้ามาท างาน
อย่างถกูกฎหมายเพิ่มจากเดิม เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอตุสาหกรรมการก่อสร้างที่อยู่อาศยัในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาอตุสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศ 
 
ค าส าคัญ: การบริหารจดัการ,การขาดแคลนแรงงานในอตุสาหกรรมก่อสร้าง 
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I0005: สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ เก่ียวข้องกับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
มลัลกิา  บตุรทองทิม 1   พิศมยั  จารุจิตติพนัธ์ 2   สพุิศาล ภกัดีนฤนาถ 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ท  
กรุงเทพ 

3 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่
เก่ียวข้องกบัการเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ เพื่อการพฒันาท้องถ่ินของมหาวทิยาลยัราชภฏั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ผู้บริหารและผู้ เช่ียวชาญด้านการเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออก  
เฉียงเหนือ 11 มหาวิทยาลยั ได้แก่ ได้แก่ อธิการบดี หรือ รองอธิการบดี หรือ คณบดี หรือ รองคณบดี หรือผู้บริหาร
ระดบัเทียบเทา่ และผู้ เช่ียวชาญด้านการเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ จากมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมูิ มหาวิทยาลยัราช
ภฏันครราชสีมา มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ มหาสารคาม มหาวิทยาลยั ราชภัฏร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสริุนทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี และมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) อยา่งน้อยจ านวนมหาวิทยาลยั ละ 1 คน จ านวน 20 คน วิธีการวิจยั (Methodology) โดยใช้
กระบวนการวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) และวิธีการวิจยัเชิงเอกสาร (documentary Research) 
เป็นหลัก โดยการทบทวนทฤษฎี แนวความคิด และวรรณกรรม ที่เก่ียวข้อง จากหนังสือ ต ารา ผลงานวิจัย สื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ และบทสมัภาษณ์ของผู้บริหารและผู้ เช่ียวชาญ 
 ผลการศกึษาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่เก่ียวข้องกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน  สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค ได้ดงันี  ้ 
จดุแข็ง ได้แก่ การมีพลวตัรการเรียนรู้เพื่อการพฒันาท้องถ่ิน การบริหารจดัการองค์กรเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน การเอือ้
อ านาจเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน และการน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้เพื่อการพฒันาท้องถ่ิน จุดอ่อน ได้แก่ การจดัการ
ความรู้เพื่อการพฒันาท้องถ่ิน โอกาส ได้แก่ ท าเลที่ตัง้ การได้รับความเช่ือมัน่ และได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
นโยบายภาครัฐ และความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และศิษย์เก่า อุปสรรค ได้แก่ สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ Covid-19 และการขาดศนูย์กลางในการวางแผน ก ากบัติดตามด้านการจดัการความรู้ และการเป็น
องค์การแหง่การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม 
 
ค าส าคัญ: องค์การแหง่การเรียนรู้เพื่อการพฒันาท้องถ่ิน 
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I0008: การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดกลางและย่อมในประเทศไทย 
 
ไมตรี  บญุขนัธ์ 1   สานิต  ศิริวิศิษฐ์กลุ 2   เกียรติชยั  วีระญาณนนท์ 3 
1 นกัศกึษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
3 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการจัดการ ระดบัประสิทธิผลการด าเนินการ และศึกษา
ปัจจยัการจดัการท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทผลติชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ขนาดกลางและย่อม
ในประเทศไทย กลุม่ตวัอย่างเป็นผู้บริหารของกลุม่บริษัทผลิตชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและย่อมในประเทศ
ไทย จ านวน 443 บริษัท โดยใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบง่ายได้กลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 325 บริษัท สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาความสมัพนัธ์โดยใช้การถดถอยแบบพหคุณู ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การวางแผน
เชิงกลยทุธ์ การจดัองค์กร การควบคมุ และการเป็นผู้น า ร่วมกนัพยากรณ์ระดบัประสทิธิผลการด าเนินงานขององค์กร 
ได้ร้อยละ 75.3 (Adjusted R2 = 0.753) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: การจดัการ, ประสทิธิผลการด าเนินงาน, อตุสาหกรรมเลก็ทรอนิกส์ 
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I0009: คุณภาพการให้บริการผู้ป่วย ของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี 
ด้วยเคร่ืองมือ TQC (Total Quality Control) 
 
กนัตา  โกสมุภ์ 1   อนนัต์  ธรรมชาลยั 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 ปัจจุบนัการบริหารและการควบคมุคณุภาพขององค์การ TQC (Total Quality Control) มีหลายแนวความคิด
แนวทางของญ่ีปุ่ นและของแนวทางตะวนัตกแต่ไม่ว่าเป็นแนวทางของใครสิ่งที่มุ่งเน้นเป็นปรัชญาการบริหารจดัการ 
คือ การบริหารมุง่ความส าคญัของลกูค้า เพื่อที่จะสามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการที่ตรงกบัความต้องการของ
ลกูค้าด้วยการมีส่วนร่วมของทกุคนภายในองค์กรในการพฒันาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สดุ โดย
การพฒันาและใช้ประโยชน์สงูสดุจากศกัยภาพของพนกังานทกุ ๆ คน ที่จะมุง่ไปสูก่ารปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง
การบริหารอย่างมีคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร TQC เป็นรูปแบบการบริหาร (Management Model) รูปแบบหนึ่งในหลาย
รูปแบบโดยมีปรัชญาวา่ “หากองค์กรสามารถผลติสนิค้าหรือบริการให้ลกูค้าพงึพอใจแล้ว ลกูค้าก็จะกลบัมาซือ้สินค้า
หรือบริการ “แนวคิดนีเ้ป็นจริงได้ต้องอาศยัความร่วมมือของหนว่ยงานทางการพยาบาล และพนกังานทกุระดับในการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการท างาน” ผู้ เขียนบทความทางวิชาการจึงน ามาใช้ใน การด าการเขียนบทความ เร่ืองคณุภาพ
การให้บริการผู้ ป่วย ของโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิแห่งหนึ่งในเขตจังหวดัปราจีนบุรี ด้วยเคร่ืองมือ TQC (Total 
Quality Control) เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จในการบริหารงานขององค์การตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ: ความส าเร็จในการบริหารงาน หนว่ยงานทางการพยาบาล โรงพยาบาลระดบัตติยภมูิ 
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I0010: การประยุกต์ใช้แบบจ าลองธุรกิจ ส าหรับการวางแผนพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ 
กรณีศึกษา: เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 
กฤษฎา  แก้ววดัปริง 1   อนนัต์  ธรรมชาลยั 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนีเ้ป็นการศึกษาเร่ืองการพฒันาเมืองสู่เมืองอจัฉริยะ (Smart City) โดยใช้กรณีศึกษา
เทศบาลนครสรุาษฎร์ธานีท่ีได้มีการประกาศแผนการพฒันาเมืองสูเ่มืองอจัฉริยะตามกรอบแนวคิดของรัฐบาลก าหนด 
ประกอบด้วยการพฒันาเมืองนา่อยู ่เมืองทนัสมยั 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) สิ่งแวดล้อมอจัฉริยะ 2) เศรษฐกิจอจัฉริยะ 
3) ขนสง่อจัฉริยะ 4) พลงังานอจัฉริยะ 5) พลเมืองอจัฉริยะ 6) การด ารงชีวิตอจัฉริยะ และ 7) การบริหารภาครัฐ
อจัฉริยะ ซึง่บทความวิชาการนีจ้ะมุง่เน้นการประยกุต์ใช้แบบจ าลองธุรกิจมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ประโยชน์ใน
เชิงของการน าไปใช้เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการให้บริการและการบริหารจดัการเมือง และให้ตระหนกัถึงการมีสว่น
ร่วมของภาคธุรกิจและประชาชน แบบจ าลองธุรกิจสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองสู่เมือง
อจัฉริยะได้ โดยน าเสนอคณุคา่หรือประโยชน์ตามบริบทของเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานีได้อยา่งชดัเจนในแตล่ะด้าน จึง
ต้องใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อเสนอแนะการพัฒนาพืน้ที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และจัดท าแผนพัฒนาเมืองสู่เมือง
อจัฉริยะเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี  
 
ค าส าคัญ: แบบจ าลองธุรกิจ เมืองอจัฉริยะ แผนพฒันาเมือง 
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 ด้านศึกษาศาสตร ์
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ห้องน าเสนอ: ห้องที ่5 (R2207) 
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 1   รศ.ดร.สรุชยั  สกิขาบณัฑิต    
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 2  ดร.ดวงกมล แกว้แดง  

    

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

10:30-10:50 น. E0051 กรวิภา ประเสรฐิพรม การด าเนินงานตามระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนที่สง่ผลตอ่

คณุภาพชีวิตนกัเรยีนของโรงเรยีนเขตคณุภาพศรมีหาโพธิ สงักดั

ส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรุเีขต 1 

10:50-11:10 น. E0052 สยามรฐั ลอยพิมาย ปัจจยัความผกูพนัที่มีตอ่องคก์รของบคุลากรโรงเรยีนเบญจมราชา

นสุรณ ์สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานนทบรุ ี

11:10-11:30 น. E0062 ดิเรก หสันีย ์ ความคิดเห็นของครูตอ่การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศกึษา

อ าเภอทบัสะแก สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

ประจวบคีรขีนัธ ์เขต 1 

11:30-11:50น. E0063 สดุารตัน ์ศรแกว้ การศกึษาสภาพและแนวทางในการสรา้งทีมงานของผูบ้รหิาร

สถานศกึษา สงักดัส  านกัเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

ปทมุธานี เขต 1 

11:50-12:10 น. E0028 พิมผกา สวุรรณา ปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัการพฒันาคณุภาพดา้นผูเ้รยีนระดบั

ปฐมวยั 

13:00-13:20 น. E0030 ฐิตินนัท ์ยางงาม การบรหิารการศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร

สถานศกึษา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

กาญจนบรุเีขต 2 

13:20-13:40 น. E0029 ธนกิจ เสียบไธสง การด าเนินการนิเทศภายในสถานศกึษา กลุม่ไตรรตันส์มัพนัธ ์

13:40-14:00 น. E0044 จฬุาวรรณ พนันรุกัษ ์  ความคาดหวงัของผูป้กครองนกัเรยีน ที่มีตอ่การบรหิารงาน 

ของโรงเรยีนนิคมสรา้งตนเองเลีย้งโคนม สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสระบรุ ีเขต 2 

14:00-14:20 น. E0058 เฉลิมวงค ์สงัขส์วุรรณ แรงจงูใจในการท างานของครู โรงเรยีนวดัเขียนเขต สงักดั

ส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา ปทมุธานี เขต 2 

14:45-15:05 น. E0069 นายณฐัพงศ ์ไชยโคตร การศกึษาระดบัการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนในกลุม่

เครอืข่ายการศกึษาทรรศพล  สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาตราด 

15:05-15:25 น. E0067 นางสาววรฐิา ยิม้แฉลม้ ระดบัการปฏบิตัิการสง่เสรมิระเบียบวนิยันกัเรยีนโรงเรยีน 

วดัสะพานหนิตามความคิดเห็นของผูป้กครอง สงักดัส  านกังานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด 
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เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

15:25-15:45 น. E0073 ธนิตพล ชยัภทัรอมร การมีสว่นรว่มในการบรหิารงานวิชาการของครูในอ าเภอทบัสะแก 

สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรขีนัธ ์

เขต1 

15:45-16:05 น. E0127 ธีรพงษ ์บา่ยเที่ยง การพฒันาชดุฝึกจ าลองปัญหาเครือ่งยนตเ์บนซินหวัฉีด

รถจกัรยานยนตแ์บบ PGM-FI 

16:05-16:25 น. E0024 กรนนัท ์โสภาส การศกึษาความตอ้งการพฒันาการประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษาของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

สมทุรปราการเขต1 

16:25-16:45 น. E0103 กญัญารตัน ์พนัธุเ์ณร ศกึษาความสามารถในการอา่นและการเขียนภาษาองักฤษ 

ของเด็กชัน้อนบุาลปีที ่3 โรงเรยีนอนบุาลจนัทรเ์จา้ 

จากการจดักิจกรรมเสรมิประสบการณโ์ดยใชแ้นวคิดสมดลุภาษา 
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ห้องน าเสนอ: ห้องที ่6 (R2208) 
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 1   รศ.ดร.ธาวฒุิ  ปลืม้ส  าราญ   
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 2  ดร.วิโรชน ์ หมื่นเทพ 

   

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

10:30-10:50 น. E0009 ณฎัฐ์ชญานนัท ์ชราชิต การบรหิารงานวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา กลุม่โรงเรยีน 

สหวิทยาเขตเมืองชล 2 สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 1 

10:50-11:10 น. E0010 สดุารตัน ์องอาจ การศกึษาภาวะผูน้  าตามสถานการณข์องผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ในเครอืข่ายสถานศกึษาปะทวิ 2 สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 

11:10-11:30 น. E0131 ธัชนนท ์ชิตสกลุ การตดัสินใจของผูป้กครองในการสง่บตุรหลานเขา้ศกึษาโครงการ

หอ้งเรยีนพิเศษ โรงเรยีนชิโนรสวิทยาลยั สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

11:30-11:50น. E0025 ณฐัภรณ ์แสงกลา้ การศกึษาภาวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลของ โรงเรยีนประชาอทุิศ (จนัทาบอนสุรณ)์ 

ส  านกังานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

11:50-12:10 น. E0027 ภาชกร รวดเรว็ ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ในอ าเภอกยุบรุแีละอ าเภอสามรอ้ยยอด สงักดัส  านกังานเขต 

พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์

13:00-13:20 น. E0016 วาสนา บญุประสิทธ์ิ การศกึษาการด าเนินงานระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีนของครู 

กลุม่เครอืข่ายสง่เสรมิประสิทธิภาพ การจดัการศกึษากลุม่ที่ 6 

สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 

13:20-13:40 น. E0031 อษุณีย ์จกัรค์  า ศกึษาการบรหิารความขดัแยง้ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

ศนูยเ์ครอืข่ายทบัทิมสยาม สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาตราด 

13:40-14:00 น. E0017 วนิดา ทวปัีญญาทรพัย ์ การศกึษาความคาดหวงัของผูป้กครองที่มีตอ่การจดัการศกึษา

ระดบัปฐมวยัของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตต าบลปากน า้  

อ าเภอเมือง จงัหวดัชมุพร 

14:00-14:20 น. E0018 จิราพร บญุถนอม การศกึษาการบรหิารงานวิชาการที่มีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีน

ประถมศกึษาธรรมศาสตร ์สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษา ปทมุธานี เขต 1 
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เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

14:45-15:05 น. E0020 พิชญา ตัง้สขุสนัต ์ ความคาดหวงัของผูป้กครองที่มีตอ่การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั

ของโรงเรยีนชมุชนมาบอ ามฤตสงักดัส  านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาชมุพรเขต 1 

15:05-15:25 น. E0019 ณฐัสดุา สมัมาอรรถ การบรหิารแบบมีสว่นรว่มที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศกึษา 

15:25-15:45 น. E0021 ฐิติมา ชมุชอบ การศกึษาสภาพการบรหิารงานในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด  

15:45-16:05 น. E0022 เอกพนัธ ์วนัศร ี ปัจจยัที่สง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ในสงักดั

ส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 

16:05-16:25 น. E0023 ขวญัใจ ศรนีกทอง ปัจจยัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวดันนทบรุ ี
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ห้องน าเสนอ: ห้องที ่7 (R2209) 
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 1   ผศ.นาวาตร ีดร.พงศเ์ทพ จิระโร  
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 2  ผศ.ดร.อทุยัวรรณ     สายพฒันะ 

   

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

10:30-10:50 น. E0056 อรอนงค ์เหลื่อมล า้ การศกึษาภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 

10:50-11:10 น. E0085 สธุัญญา มองทรพัย ์ ศกึษาความสามารถในการการอา่นและการเขียนค ามาตรา

ตวัสะกดภาษาไทยของเด็กอนบุาลชัน้ปีที่ 3 โรงเรยีนบี เอฟ เอส 

จากการจดัประสบการณโ์ดยใชส้ื่อบตัรภาพประกอบ 

11:10-11:30 น. E0095 กนัตฐ์กาญจน ์เสาวกลุ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร ์ 

เรือ่ง สารอาหารและระบบยอ่ยอาหาร ของนกัเรยีนชัน้ระถมศกึษา 

ปีที่ 6 จากการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค TGT 

11:30-11:50น. E0097 ญวรท สทุศัษา การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตร ์เรือ่ง แสง 

และสิ่งมีชีวิต ของนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 จากการจดัการ

เรยีนรูแ้บบสะเต็มศกึษา (STEM Education) 

11:50-12:10 น. E0098 ธีรศกัดิ ์สืบกระพนัธ ์ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรือ่ง ภมิูศาสตร ์

และประวตัิศาสตรไ์ทยของนกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัอาชีวศกึษาเทศบาลเมือง 

ก าแพงเพชร จากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค STAD 

13:00-13:20 น. E0064 นางสาวฐิติชญา หนนูแปง การพฒันาการจดัการเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎี 

คอนสตรกัชนันิสซมึของครูโรงเรยีนบา้นสนัก าแพง   

อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

13:20-13:40 น. E0007 นางสทุธิพร รกัชาติเจรญิ การมีสว่นรว่มของครูเทศบาลในการบรหิารสถานศกึษา 

สงักดัเทศบาลนครนนทบรุ ี

13:40-14:00 น. E0090 นางสาวพิมพิไล ใจแกว้ การพฒันาครูดา้นการท าวิจยัในชัน้เรยีน โรงเรยีนรปัปาปอรต์ 

(ตชด.บ ารุงที่ 92) สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาเชียงใหม ่เขต 2 

14:00-14:20 น. E0099 นางสาวชลธิชา อ่ิมผล ศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ของเด็กอนบุาลชัน้ปีที่ 2 

โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศสมทุรปราการ จากการจดัประสบการณ์

เรยีนรูแ้บบโครงการ(Project approach) 
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เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

14:45-15:05 น. E0115 สวุนนัท ์แป้นพฒัน ์ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลือกศกึษาตอ่ของนกัเรยีน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

(ฝ่ายมธัยม) 

15:05-15:25 น. E0112 ณรงคช์ยั นามวงษ ์ ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชานาฏศิลป์ของนกัเรยีน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนบา้นบงึจากการจดัการเรยีนรู ้

โดยการใชเ้พลงประกอบภาพ 

15:25-15:45 น. E0118 สพุิชชา เกษานนท ์ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร ์ 

เรือ่ง ความหลากหลายของพืช ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 

จากการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือโดยใชเ้ทคนิค STAD 

15:45-16:05 น. E0119 ปารชิาต พาจนัทกึ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร ์

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนวดันอ้ยแสงจนัทร ์ 

จากการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

16:05-16:25 น. E0032 จฑุารตัน ์นาคทุง่เตา การมีสว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ในการบรหิารสถานศกึษาโรงเรยีนในอ าเภอทบัสะแก สงักดั

ส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรขีนัธเ์ขต 1 
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ห้องน าเสนอ: ห้องที ่8 (R2210)  
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 1   ผศ.ดร.ไพรชั  วงษ์ยทุธไกร  
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 2  ผศ.ดร.กลุจิรา รกัษนคร 

   

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

10:30-10:50 น. E0035 วรรณกานต ์เอมออ่น การศกึษาแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรยีนอนบุาล

เมืองใหม่ชลบรุ ีสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุ ี 

10:50-11:10 น. E0036 ปฏิพทัธ ์ศรดีารากลุ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลในการบรหิารงานวิชาการ 

ของโรงเรยีนประถมศกึษาจงัหวดัตราด สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาตราด 

11:10-11:30 น. E0037 ศรณี ทวีรตัน ์ การศกึษาแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรยีน 

กลุม่เครอืข่ายสง่เสรมิประสิทธิภาพการจดัการศกึษากลุม่ที่ 6 

สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 

11:30-11:50น. E0038 รพีพร ศรทีองแท ้ การศกึษาการบรหิารความขดัแยง้ในโรงเรยีน สงักดัส  านกังาน 

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 

11:50-12:10 น. E0039 เมืองชล ใจดี ความคาดหวงัของผูป้กครองตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรยีน 

วดัพิรุณศาสตร ์สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

ปทมุธานี เขต 2 

13:00-13:20 น. E0006 พิชญนนัท ์เลิศอ าพลพงษ ์ สภาพการใชส้ารสนเทศเพื่อการบรหิารสถานศกึษา  

สงักดัส  านกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

13:20-13:40 น. E0041 วีรพงษ ์ชะมา้ยเมียง การบรหิารงานวิชาการที่สง่ผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศกึษา 

ในสงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด 

13:40-14:00 น. E0042 นศุรา จนัทะคาม การศกึษาภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

โรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุ ี

14:00-14:20 น. E0045 ภรูติา เบาเนิด การศกึษาระดบัการเป็นชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวิชาชีพ 

ของโรงเรยีนใน สหวิทยาเขตสวนเทพรตันท์ีปไทเ้ฉลิมพระเกียรติ 

สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาปทมุธานี 

14:45-15:05 น. E0124 มทัร ีบวัฉาย การศกึษาความคิดเห็นและความพงึพอใจเพ่ือพฒันา 

ศนูยก์ารเรยีนรูไ้รแ่สนรกับนเครอืข่ายสงัคมออนไลน  ์

15:05-15:25 น. E0046 วศิณี สรุยิวงษ ์ ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิาร

สถานศกึษากบัประสิทธิผลของโรงเรยีนสงักดัส  านกังานเขต 

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานีเขต 2 

15:25-15:45 น. E0004 อ าพร บญุเย็น การใชอ้  านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษา กลุม่โรงเรยีนศรรีาชา 5 

สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 3 
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เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

15:45-16:05 น. E0005 อษุณีย ์จนัทาวฒิุ ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาที่สง่ผลตอ่

การบรหิารงานวิชาการ ของโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ 

นนทบรุ ีสงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานนทบรุ ี

16:05-16:25 น. E0123 สกุานดา ศรไีพโรจน ์ การศกึษาสภาพปัญหาการบรหิารงานประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน

ประถมศกึษาสงักดัส  านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ชลบรุเีขต1 

16:25-16:45 น. E0128 อฐัฑพฒัน ์อภิบาลศร ี ภาวะผูน้  าแบบผูร้บัใชข้องผูอ้  านวยการสถานศกึษา  

ในศนูยเ์ครอืข่ายสถานศกึษาทรรศพล สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาตราด 
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ห้องน าเสนอ: ห้องที ่9 (R2302) 
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 1   ผศ.ดร.ภานวุฒัน ์ ศิรนิพุงศ ์   
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 2  ผศ.ดร.ทรงยศ  แกว้มงคล  

    

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

10:30-10:50 น. E0001 จีราภรณ ์บวัผนั  การศกึษาความพงึพอใจของครูในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม 

ของโรงเรยีน  ที่สง่เสรมิตอ่การเรยีนรูข้องนกัเรยีนในเครอืข่าย

สถานศกึษาปะทิว 2 สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาชมุพรเขต 1 

10:50-11:10 น. E0002 พิทวสั ประยรูชว่ย ปัจจยัของแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูโรงเรยีนประถมศกึษา

ธรรมศาสตร ์สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

ปทมุธานี เขต 1 

11:10-11:30 น. E0003 สิทธิชยั วรอินทร ์ การศกึษาสมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส  านกังาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด 

11:30-11:50น. E0083 รพีพรรณ ธนาเสถียร การพฒันาครูผูส้อนรายวิชาศิลปะ เครอืข่ายพฒันาคณุภาพ 

บอ่หลวง: โครงการอบรมครูผูส้อนโดยใชรู้ปแบบ Zentangle 

11:50-12:10 น. E0084 เอกลกัษณ ์ค าอว้น การสง่เสรมิครูดา้นการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่เนน้

กระบวนการคดิของ โรงเรยีนขนาดเล็ก สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม ่เขต 2 

13:00-13:20 น. E0053 รตันาภรณ ์นงพรมมา การศกึษาภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา

สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทราเขต 1 

13:20-13:40 น. E0086 ฤษดากร ตาค า ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้  าเชิงจรยิธรรมกบัการจดัการ 

ความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในอ าเภอขลงุ สงักดั

ส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 2

ประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 2 

13:40-14:00 น. E0050 กนกวรรณ ทิพยสขุ การมีสว่นรว่มการบรหิารงานวิชาการของครูในโรงเรยีนสงักดั

เทศบาลในจงัหวดัปราจีนบรุ ี

14:00-14:20 น. E0055 กมลชนก สถิตกลู ภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่21สงักดั

ส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทราเขต 1 

14:45-15:05 น. E0047 นายนิยม ขจรเนติกลุ การศกึษาการด าเนินงานระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีนตามทศันะ

ของครูโรงเรยีนบางบอ่วิทยาคม สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 
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เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

15:05-15:25 น. E0132 พรทิพย ์อน้เกษม การพฒันานวตักรรมดา้นการศกึษาเพือ่สง่เสรมิประสิทธิภาพการ

จดัการเรยีนการสอน ตามแนวชีวติวิถีใหมใ่นสถานการณแ์พร่

ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 (covid-19) ของสถานศกึษาใน

ต าบลดอนฉิมพลี อ  าเภอบางน า้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15:25-15:45 น. E0048 พชัราภรณ ์โพธ์ิกลุ แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูในศนูยเ์ครอืข่ายสถานศกึษา

ทบัทิมสยาม สงักดัส  านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ตราด 

15:45-16:05 น. E0049 พีระพล เพียรเสมอ การศกึษาความคิดเห็นของครูตอ่ทกัษะการบรหิารสถานศกึษา

โรงเรยีนในอ าเภอทบัสะแก ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาประจวบคีรขีนัธ ์เขต 1 

16:05-16:25 น. E0129 ขจรศิษฎ ์ชมุพร ความส าคญัและบทบาท ของตะโพน กลองทดั กบัการบรรเลง 

ในวงป่ีพาทย ์

16:25-16:45 น. E0033 กญัฐณา ค าเหมือง การศกึษาสภาพการบรหิารงานวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

กลุม่โรงเรยีนเครอืข่ายที่ 27 ส านกังานเขตสายไหม สงักดัส  านกั

การศกึษากรุงเทพมหานคร 
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ห้องน าเสนอ: ห้องที ่10 (R2303) 
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 1   รศ.ดร.มนสชิ  สทิธิสมบรูณ ์   
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 2  ผศ.ดร.สนุนัท ์ ศลโกสมุ  

  

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

10:30-10:50 น. E0079 ชมพนูชุ ธ ารงสมบตั ิ การมีสว่นรว่มของผูป้กครองในการพฒันาคณุภาพดา้นผูเ้รยีน

ระดบัปฐมวยั โรงเรยีนเซนตร์าฟาแอล จงัหวดัสมทุรปราการ 

สงักดัส  านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน 

10:50-11:10 น. E0060 ศศิพร สพุงษ ์ การใชภ้าวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคใ์นการบรหิารงานวิชาการ 

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในกลุม่เครอืข่ายพฒันาคณุภาพ

การศกึษาแมแ่ตง 3 จงัหวดัเชียงใหม่ 

11:10-11:30 น. E0061 ชิตพล ดีชว่ย ศกึษาสภาพการด าเนินงานในการบรหิารงานของโรงเรยีน

องครกัษ ์สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา

ปราจีนบรุ ีนครนายก 

11:30-11:50น. E0089 นฤชิต เกกินะ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาสขุศกึษาเเละพลศกึษา

หน่วยการเลน่เกม กีฬาไทย กีฬาสากล และกีฬาพืน้บา้น 

(สาระทอ้งถ่ิน) และความปลอดภยัในชีวิตของนกัเรยีน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนวดัราษฎรนิ์ยมธรรม 

(พิบลูสงคราม) จากการจดัการเรยีนรูแ้บบทีมแข่งขนั 

11:50-12:10 น. E0054 ศรญัญา เหลา่ลาด การบรหิารงานวิชาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน สงักดัส  านกังานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 

13:00-13:20 น. E0080 ณรงคช์ยั กลุพรพนัธ ์ การศกึษาภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ขัน้พืน้ฐาน สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด 

13:20-13:40 น. E0113 พิมพอ์ารยา ตว้นธนฉตัร ์ การศกึษาความสามารถในการอา่นออกเสียงภาษาองักฤษ 

โดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส ์รว่มกบัแอพพลิเคชัน้จอลลี่โฟนิกส์

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่1-3โรง เรยีนวดัประชมุราษฎร์

จงัหวดัปทมุธานี 

13:40-14:00 น. E0059 ศิรวิฒัน ์แสงศิร ิ การใชภ้าวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคใ์นสถานการณว์ิกฤต COVID-19 

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา กลุม่เครอืข่ายการศกึษามิ่งเมือง  

อ าเภอเมืองแพร ่จงัหวดัแพร ่

14:00-14:20 น. E0081 ฐิติภสัร ์โฆษิตอธิพชัร ์ แนวทางการเตรยีมความพรอ้มของแหลง่เรยีนรูธุ้รกิจเลีย้งผึง้ 

เพ่ือการทอ่งเที่ยว 
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เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

14:45-15:05 น. E0105 ปณุยวีร ์อารเีพ่ือน การพฒันาทกัษะการอา่นและการเขียนภาษาองักฤษ วิชาการ

อา่นสื่อสิ่งพิมพอ์งักฤษของนกัเรยีนชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้

ปีที่ 2 วิทยาลยัอาชีวศกึษาออมสินอปุถมัภ ์จงัหวดัจนัทบรุ ีโดยใช้

เทคนิคการสอนแบบ CIRC 

15:05-15:25 น. E0091 นภา รางแดง ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเรือ่ง อาณาจกัรอยธุยา  

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนอนบุาลหนองแซง

ศีลวฒุาจารย ์จากการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ 

15:25-15:45 น. E0106 ศิรนิยา ใจทอง ศกึษาความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กของเด็กชัน้อนบุาล

ปีที่ 3 โรงเรยีนบา้นดอนดู ่จากการจดัประสบการณกิ์จกรรมศิลป

สรา้งสรรคจ์ากเศษวสัด ุ

15:45-16:05 น. E0107 จฑุาธาร ไชยวฒักลกิุจ ศกึษาความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษของนกัเรยีน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนป่าติว้ป่าเตยวิทยาสรรค ์

จากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

(Communicative Language Teaching : CLT) 

16:05-16:25 น. E0108 ชลธิชา ประเสรฐิ การพฒันาความสามารถการออกแบบและการเขียนโปรแกรม

อยา่งงา่ย รายวิชาวิทยาการค านวณส าหรบันกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 6 โดยการเขียนผงังาน 

ดว้ยโปรแกรม google sites 

16:25-16:45 น. E0121 เสาวณี ทบัเพชร การใชแ้อพพลิเคชั่นเคก้ในการสอนการพดูภาษาองักฤษ 

ในระดบัอดุมศกึษา 
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ห้องน าเสนอ: ห้องที ่11 (R2404) 
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 1   รศ.ดร.วนัชยั ปานจนัทร ์   
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 2  ผศ.ดร.เบญจรตัน ์ ราชฉวาง  

  

 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

10:30-10:50 น. E0075 ปฐมพร บญุล ี การพฒันาเทคนิคการสอน Content Words โดยผ่านผงัความคดิ 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ในระบบการจดัการเรยีนการสอน

ออนไลน ์โรงเรยีนมธัยมสาธิตวดัพระศรมีหาธาต ุมหาวิทยาลยั

ราชภฏัพระนคร 

10:50-11:10 น. E0094 ณฏัฐกนัย ์อยูป่ระพตัร การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาองักฤษ  

เรือ่ง Tenses ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 

จากการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ เทคนิค TGT 

11:10-11:30 น. E0096 พิมพธ์วลั กาไรภมิู การศกึษาผลสมัฤทธ์ิเรยีนวิทยาศาสตร ์เรือ่ง สสารและสมบตัิ 

ของสสาร ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จากการจดัการ

เรยีนรูแ้บบสะเต็มศกึษา (STEM Education) 

11:30-11:50น. E0093 พิชญา พลศิร ิ การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร ์ 

เรือ่ง โลกและอวกาศ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  

จากการจดัการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัผงัมโนทศัน ์

11:50-12:10 น. E0040 จินดา จนัทรโ์อ การศกึษาการด าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดั. ส  านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 1  

13:00-13:20 น. E0011 ชยัวฒิุ ขาวฉลาด การศกึษาความตอ้งการของครูในการพฒันาตนเอง 

ในกลุม่ไตรมิตรสงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

สระแกว้ เขต 2 

13:20-13:40 น. E0101 พรรษวฒิุ สขุเสรมิ คณุลกัษณะของครูสอนภาษาองักฤษในอดุมคติของนกัศกึษา

ระดบัอดุมศกึษาในศตวรรษที่ 21 

13:40-14:00 น. E0013 สเุนตร ซาวจ าปา ความพงึพอใจของครูตอ่การบรหิารสถานศกึษาในอ าเภอธัญบรุ ี

สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 

14:00-14:20 น. E0015 สวุิทย ์จนัทรค์เูมือง การศกึษาจรยิธรรมของนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

อ าเภอนายายอาม สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 1 

14:45-15:05 น. E0014 นฐัฑรกิา สขุสมบรูณ ์ ระดบัการนิเทศภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอนายายอาม 

สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 1 
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เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

15:05-15:25 น. E0087 อดิศกัดิ ์ต๊ะค า การท างานเป็นทีมของครูโรงเรยีนชมุชนบา้นวงัจ๊อม  

อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

15:25-15:45 น. E0065 กนกวรรณ พลูทอง การมีสว่นรว่มของผูป้กครองในการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั 

ของโรงเรยีนในศนูยเ์ครอืข่ายคณุภาพการศกึษาทบัสะแก 3  

(นาหกูวาง อา่งทอง) ส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

ประจวบคีรขีนัธ ์เขต 1 

15:45-16:05 น. E0070 ธนวฒัน ์เชือ้สาตร ์ การศกึษาระดบัคณุธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา  

ศนูยเ์ครอืข่ายสถานศกึษาเกาะชา้ง ส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาตราด 

16:05-16:25 น. E0071 กฤษฎา เกตสุระ ศกึษาการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร

สถานศกึษา กลุม่เครอืข่ายแมว่ิน สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาเชียงใหมเ่ขต 4 
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ห้องน าเสนอ: ห้องที ่12 (R2407) 
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 1   รศ.ดร.ภารดี  อนนัตน์าว ี    
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 2  อ.ดร.บปุผา  ปลืม้ส  าราญ 

  

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

10:30-10:50 น. E0008 วีรนิทร ์ขนัต ี การมีสว่นรว่มของครูในการบรหิารงานวิชาการในสถานศกึษา

กลุม่ทา่จีน สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สพุรรณบรุเีขต 2 

10:50-11:10 น. E0057 พลอยไพลิน พรา้โน๊ต การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาวิทยาศาสตร ์

ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนสาธิตนวตักรรม

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ีโดยการจดัการเรยีนรู ้

แบบโครงงาน (Project-Base Learning) รว่มกบัเทคนิคการสบื

เสาะหาความรู ้(5Es) 

11:10-11:30 น. E0082 กรรณิการ ์ประเสรฐิพรม การมีสว่นรว่มของครูในการบรหิารงานบคุคลในโรงเรยีน  

เขตคณุภาพศรมีหาโพธิ สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาปราจีนบรุ ีเขต 1 

11:30-11:50น. E0092 ปิยพร พิมเสน การศกึษาความสามารถในการจ าค  าศพัทภ์าษาองักฤษและความ

คงทนในการจ าค  าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 3 จากการจดัการเรยีนรูแ้บบเรยีนปนเลน่ 

11:50-12:10 น. E0104 ธนกฤต เชือ้อรวรรณ แจง้แกไ้ขขอ้มลูชื่อเรือ่งภาษาองักฤษครบั การพฒันาสื่อ E-book 

ดว้ยโปรแกรม canva เพ่ือสง่เสรมิการเรยีนรูว้ิชาวิทยาการค านวณ 

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนวดัธรรมเจดีย ์ 

จงัหวดัลพบรุ ี

13:00-13:20 น. E0114 เมธาวี วงคก์นัหา ศกึษาความสามารถในการเขียนความเรยีงรอ้ยแกว้ภาษาไทย 

ของนกัเรยีนช้นัประถมศกึษา ปี ท่ ี6 (Year 7) โรงเรยีนนานาชาติ

เวลลิงตนั คอลเลจ กรุงเทพ จากการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัการ

โรงเรยีนสอนคิด (Thinking school) ) และแบบฝึกทกัษะการเขียน

ประกอบ 

13:20-13:40 น. E0110 นิรศิรา มลูเสถียร ความสามารถในการอา่นจบัใจความของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 1 โรงเรยีนวดัราษฎรนิ์ยมธรรม (พิบลูสงคราม)  

จากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชห้นงัสือนิทานประกอบ 

13:40-14:00 น. E0111 ชนฎัพร จารกิ ศกึษาความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษของนกัเรยีน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนฤทธิยะวรรณาลยั  

จากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคเอสคิวโฟรอ์าร ์(SQ4R) 
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เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

14:00-14:20 น. E0074 จฑุาวดี มงคลฤกษฤ์ทธ์ิ การนิเทศภายในสถานศกึษาของโรงเรียนในศนูยเ์ครอืข่าย

สถานศกึษาทบัทิมสยาม สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาตราด 

14:45-15:05 น. E0078 ทศพล เพียรดี หนา้ทบัที่ใชก้  ากบัเพลงหนา้พาทย ์เพลงตระ  

ของครูส  าราญ เกิดผล ศลิปินแหง่ชาต ิ

15:05-15:25 น. E0077 คมกรชิ พนัธุป์ระเสรฐิ การศกึษาการบรหิารเชิงกลยทุธใ์นโรงเรยีนบางบอ่วิทยาคม 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา สมทุรปราการ 

15:25-15:45 น. E0102 ศนิุษา มาลยัทอง การพฒันารูปแบบระบบการดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีน 

เพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเนินเวียง  

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครสวรรค ์เขต 1 

15:45-16:05 น. E0109 รตันส์ดุา พทุธศยั ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ในอ าเภอกยุบรุแีละอ าเภอสามรอ้ยยอด สงักดัส  านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษาประจวบคีรขีนัธ ์

16:05-16:25 น. E0072 รงัสรรค ์ปะจะนงั คณุลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ตามความคาดหวงัของครู กลุม่ภาชีสราญรมย ์ส  านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1 

16:25-16:45 น. E0125 ปรยีาภรณ ์มหาเทพ แนวทางการปฏิบตัิงานกิจกรรมบ าบดัตามมาตรฐานการ

ปฏิบตัิงานกิจกรรมบ าบดัในสถานศกึษาของศนูยก์ารศกึษาพิเศษ 

เขตการศกึษา 8 จงัหวดัเชียงใหม่ 
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E0001: การศึกษาความพึงพอใจของครูในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ที่ส่งเสริมต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 
จีราภรณ ์ บวัผนั 1   กลุจิรา  รกัษนคร 2 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 ผูอ้  านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความพงึพอใจของครูในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียนที่สง่เสริมต่อการเรยีนรูข้องนกัเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จ าแนกตามเพศและระดบัการศึกษา โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ ครูในเครือข่ายสถานศึกษา  
ปะทิว 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จ านวนทัง้สิน้ 103 คน จากการสุม่แบบชัน้ภมูิ 
(Stratified random sampling) เครือ่งมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
คา่ความเที่ยงตรงระหว่าง 0.80-1.00 และค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั .89 สถิติที่ใช ้คือ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา่ที (t-test ) และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One 
way-ANOVA) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ความพึงพอใจของครูในการพฒันาสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนที่สง่เสริมต่อการเรียนรูข้องนกัเรียนใน
เครอืข่ายสถานศกึษาปะทิว 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เมื่อพิจารณารายดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ คือ ดา้นการใหบ้ริการนกัเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
รองลงมา คือ ดา้นการบริหาร มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ และดา้นที่นอ้ยที่สดุ คือ ดา้นการจัดกิจกรรม
นกัเรยีน มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 2. เปรยีบเทียบเพศและระดบัการศกึษาที่แตกตา่งกนั มีความพึงพอใจของครูในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียนที่สง่เสริมต่อการเรยีนรูข้องนกัเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดา้นหอ้งเรียน ดา้นการบริหาร ดา้นกลุ่มเพื่อน ดา้นอาคารสถานที่ ดา้นการจัดกิจกรรม
นกัเรยีน และดา้นการใหบ้รกิารนกัเรยีน โดยรวมและรายดา้นทกุดา้นไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ความพงึพอใจ สภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน การเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
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E0002: ปัจจัยของแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของครูโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
พิทวสั  ประยรูช่วย 1   ทรงยศ  แกว้มงคล 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจัยของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยของ
แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูโรงเรยีนประถมศกึษาธรรมศาสตร ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
ปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน วิธีการศึกษาไดศ้ึกษาจากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นครู
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 จ านวน 62 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัการศกึษาปัจจยัของแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูโรงเรยีนประถมศกึษาธรรมศาสตร ์
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตามทฤษฎีของเฮอรซ์เบอรก์ (Herzberg) แบ่ง
ออกเป็นปัจจยัจูงใจ จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการไดร้บัความส าเร็จ 2) ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือ 3) ดา้น
ความกา้วหนา้ 4) ดา้นตวังานเอง 5) ดา้นการไดร้บัผิดชอบต่องาน และปัจจัยค า้จุน จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
สถานภาพในองคก์ร 2) ดา้นสมัพันธภาพกับบุคลากรในองคก์าร 3) ดา้นคุณภาพของการควบคุมบงัคบับญัชา 4) 
ดา้นนโยบายและการบริหารขององคก์าร 5) ดา้นเงินเดือนหรือค่าจา้ง ซึ่งไดร้บัแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 62 
ฉบบั แลว้น ามาวิเคราะหอ์ านาจจ าแนกรายขอ้ไดค้่าอ านาจจ าแนกระหว่าง -.10 ถึง .81 และค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามเฉลีย่ทัง้ฉบบัไดเ้ทา่กบั .94 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูใชค้่าเฉลี่ย (X ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบคา่ที (t-test) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ปัจจยัของแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูโรงเรยีนประถมศกึษาธรรมศาสตร ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ระดบัมาก หากเรยีงล าดบัจากคา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ย 3 อนัดบั 
คือ ดา้นการไดร้บัผิดชอบตอ่งาน รองลงมาคือ ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือ และดา้นไดร้บัความส าเรจ็ สว่นดา้นที่
มีคา่เฉลีย่ต ่ามากที่สดุ คือ ดา้นตวังานเอง 
 2. การเปรียบเทียบปัจจยัของแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างานไม่
แตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัจงูใจ แรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 
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E0003: การศึกษาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 
 
สทิธิชยั  วรอินทร ์1   วิโรจน ์ หมื่นเทพ 2   สมนกึ  การเีวท 3 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
3 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษาตราด และเปรยีบเทียบสมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคิดเห็นของครูสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามระดบัการศกึษา ประสบการณใ์นการท างาน และขนาด
โรงเรียน ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั จ านวน 1,402 คน กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรยีน สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถาม มีคุณภาพความตรงรายขอ้ (IOC) อยู่ระหว่าง เท่ากับ 0.80-1.00 ความเที่ยงทัง้ฉบับ (Reliability) 

เท่ากับ .893 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบคา่ที (t-test Independent) การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. การปฏิบตัิสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ตราด โดยภาพรวมมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.34, S.D. = .31) โดยดา้นที่มีการปฏิบตัิค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ 

ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (X = 4.41, S.D. = .44) รองลงมาคือ ดา้นการท างานเป็นทีม (X = 4.40, S.D. = .40) ดา้น

การบริการที่ดี (X = 4.39, S.D. = .48) และดา้นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ คือ ดา้นการพฒันาตนเอง ( X = 4.16, S.D. = 
.43) ตามล าดบั 
 2. ผลการเปรียบเทียบความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อการปฏิบัติสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหาร
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
แตเ่มื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการพฒันาตนเองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยกลุม่
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยต ่ากว่า กลุม่ระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี จ าแนกตามประสบการณใ์น
การท างาน และจ าแนกตามขนาดโรงเรยีนโดยภาพรวม พบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: สมรรถนะหลกั, ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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E0004: การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 5 สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 
อ ำพร  บญุเย็น 1   สมศกัดิ ์ คงเท่ียง 2 
1 นกัศกึษำระดบับณัฑิตศกึษำ คณะศกึษำศำสตร ์มหำวิทยำลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อำจำรย ์คณะศกึษำศำสตร ์มหำวิทยำลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 กำรวิจยัมีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อศึกษำกำรใชอ้  ำนำจของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุม่โรงเรยีนศรีรำชำ 5 สงักดั
ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศกึษำชลบรุี เขต 3 และ 2) เพื่อเปรยีบเทียบกำรใชอ้  ำนำจของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 
กลุม่โรงเรียนศรีรำชำ 5 สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 จ ำแนกตำมเพศ จ ำแนกตำม
ระดบักำรศึกษำ จ ำแนกตำมประสบกำรณก์ำรท ำงำนของครู และขนำดสถำนศกึษำ โดยกลุม่ตวัอยำ่ง คือ ครูที่ปฏิบตัิ 
กำรสอนในสถำนศกึษำกลุม่โรงเรยีนศรีรำชำ 5 สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำชลบรุ ีเขต 3 ซึง่เก็บรวมรวมขอ้มลู
โดยแบบสอบถำม จ ำนวน 103 คน จำกกำรสุม่ตวัอยำ่งแบบหลำยขัน้ตอนคือกำรสุม่แบบชัน้ภมูิและสุม่แบบง่ำย และ
ใชส้ถิติเชิงพรรณนำและสถิติเชิงอนมุำณในกำรเปรยีบเทียบควำมแตกตำ่งของคำ่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยำ่งตัง้แต ่2 กลุม่ 
ขึน้ไป 
 ผลกำรวิจยั พบวำ่ 
 ควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงต่อกำรใช้อ ำนำจของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกลุ่มโรงเรียนศรีรำชำ 5 สงักัด
ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ในภำพรวมและรำยดำ้น มีระดบัควำมคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมำก (X = 3.76, S.D. = 0.85) มีพิจำรณำรำยดำ้น ดำ้นที่มีค่ำเฉลีย่สงูที่สดุ คือ ดำ้นอ ำนำจกำรบงัคบั มีระดบั

ควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัมำก (X = 3.79, S.D. = 0.82) รองลงมำ ดำ้นอ ำนำจตำมกฎหมำย มีควำมคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมำก (X = 3.79, S.D. = 0.90) ดำ้นอ ำนำจในควำมเช่ียวชำญ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ( X = 3.77, 

S.D. = 0.97) ดำ้นอ ำนำจอำ้งอิง มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัมำก ( X = 3.76, S.D. = 1.03) และดำ้นที่นอ้ยที่สดุ คือ 

ดำ้นอ ำนำจกำรใหร้ำงวลั มีควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก (X = 3.70, S.D. = 0.90) ตำมล ำดบั 
 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ยของควำมคิดเห็นกำรใชอ้  ำนำจของ
ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำกลุม่โรงเรยีนศรรีำชำ 5 สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำชลบรุี เขต 3 พบวำ่ กำร
ใชอ้  ำนำจของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มโรงเรียนศรีรำชำ 5 สงักัดส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุร ี
เขต 3 จ ำแนกตำมเพศ จ ำแนกตำมระดบักำรศกึษำ จ ำแนกตำมประสบกำรณก์ำรท ำงำนของครู และขนำดสถำนศกึษำ 
ไมแ่ตกตำ่งกนั 
 
ค าส าคัญ: กำรใชอ้  ำนำจของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ, กลุม่โรงเรยีศรรีำชำ 5, ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำ

ชลบรุ ีเขต 3 
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E0005: ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานนทบุรี 
 
อษุณีย ์ จนัทาวฒุิ 1   กลุจิรา  รกัษนคร 2 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 ผูอ้  านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) 
เพื่อศึกษาระดบัการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ นนทบรุ ีและ 3) เพื่อศึกษาภาวะผูน้  า
การเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาที่สง่ผลตอ่การบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ 
นนทบรุี วิธีการศกึษาไดศ้กึษาจากกลุม่ตวัอย่างที่เป็นครูที่สอนในโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ นนทบรุี จ านวน
ทัง้สิน้ 86 คน ไดจ้ากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เครจซี; และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-610) 
และใชว้ิธีการสุม่อยา่งง่าย โดยใชแ้บบสอบถาม สถิติที่ใช้ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise multiple regression) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1.  ระดบัภาวะผูน้  าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ นนทบรุ ี
โดยภาพรวมมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้รหิารมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากทกุดา้น 
ดงันี ้ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอดุมการณ ์ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา และดา้นการค านึงถึง
ปัจเจกบคุคล ตามล าดบั 
 2. ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก ทกุดา้น เรียงตามล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย ดงันี ้การวดัผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรยีน การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศึกษา การคดัเลอืกหนงัสือ แบบเรยีนเพื่อใชใ้น
สถานศึกษา การจดัท าระเบียบ และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา การประสานความรว่มมือ
ในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอื่น การวางแผนงานดา้นวิชาการ การพฒันาและใชส้ื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การสง่เสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครวั องคก์ร หนว่ยงาน สถานประกอบการและ
สถาบนัอื่นที่จดัการศกึษา การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้การสง่เสรมิชมุชนใหม้ีความเขม้แข็งทางวิชาการ การจดัการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา การพฒันาหรือด าเนินการเก่ียวกับการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระ หลกัสตูรทอ้งถ่ิ น 
การนิเทศการศึกษา การพฒันาสง่เสริมใหม้ีแหลง่เรยีนรู ้การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐาน
การศกึษา การแนะแนว การพฒันาหลกัสตูรในสถานศกึษา 
 3. ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 อยู่ 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบคุคล ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอดุมการณ ์
ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
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ค าส าคัญ:  
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E0006: ศึกษาการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 
 
พิชญนนัท ์ เลศิอ ำพลพงษ์ 1   สมนกึ  กำรเีวท 2   วิโรชน ์ หมื่นเทพ 2 
1 คณะศกึษำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำกำรบรหิำรกำรศกึษำ มหำวิทยำลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อำจำรยค์ณะศกึษำศำสตรมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 กำรวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษำสภำพกำรใชส้ำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรสถำนศกึษำ สงักดัส ำนกังำน
เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมต ำแหนง่ ขนำดของสถำนศกึษำ และประสบกำรณท์ ำงำน ประชำกรที่ใชใ้น
กำรวิจยั คือ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครู สงักัดส ำนกังำนเขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร ปีกำรศึกษำ 2564 จำก 9 
โรงเรียน รวมทัง้สิน้ 650 คน กลุม่ตวัอย่ำง จ ำนวน 242 คน วิเครำะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูปโดยหำค่ำรอ้ยละ 

คำ่เฉลีย่ (X ) สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ทดสอบสมมติฐำนโดยใช ้t-test และกำรวิเครำะหค์วำมแปรปรวนทำงเดียว 
(One-way Analysis of Variance) เมื่อพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .05 ใชก้ำรทดสอบเป็น
รำยคูด่ว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 
 ผลกำรวิจยั พบวำ่ 
 1. สภำพกำรใชส้ำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนเขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร ทัง้  
4 ดำ้น โดยรวมอยู่ในระดบัมำก และรำยดำ้นเรียงตำมล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำนอ้ย ดงันี ้1) ดำ้นกำรบริหำร
งบประมำณ 2) ดำ้นกำรบรหิำรทั่วไป 3) ดำ้นกำรบรหิำรวิชำกำร และ 4) ดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคล 
 2. ผลกำรเปรียบเทียบสภำพกำรใชส้ำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรสถำนศึกษำ สงักัดส ำนกังำนเขตสำยไหม 
กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมต ำแหน่ง พบว่ำ โดยรวมไม่แตกต่ำงกนั และเมื่อพิจำรณำรำยดำ้น พบวำ่ ดำ้นกำรบริหำร
วิชำกำร และดำ้นกำรบรหิำรงบประมำณ แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อเปรียบเทียบโดย
จ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ พบว่ำ โดยรวมและรำยดำ้นทกุดำ้นไมแ่ตกตำ่งกนั รวมถึงกำรเปรยีบเทียบโดยจ ำแนก
ตำมประสบกำรณก์ำรท ำงำน พบว่ำ โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน และเมื่อพิจำรณำรำยดำ้น พบว่ำ ดำ้นกำรบริหำรงำน
บคุคล และดำ้นกำรบริหำรทั่วไป แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งในดำ้นกำรบรหิำรงำนบคุคล 
จ ำแนกตำมประสบกำรณท์ ำงำน แตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .05 จ ำนวน 1 คู ่ไดแ้ก่ ผูท้ี่มีประสบกำรณ์
ท ำงำน 21 ปี ขึน้ไป มีระดบัสภำพกำรใชท้ี่มำกกวำ่ ผูท้ี่มีประสบกำรณท์ ำงำน 1-10 ปี และดำ้นกำรบรหิำรทั่วไป จ ำแนก
ตำมประสบกำรณท์ ำงำน แตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .05 จ ำนวน 1 คู ่ไดแ้ก่ ผูท้ี่มีประสบกำรณก์ำร
ท ำงำน 1-10 ปี มีระดบัสภำพกำรใชท้ี่มำกกวำ่ผูท้ี่มีประสบกำรณก์ำรท ำงำน 21 ปี ขึน้ไป 
 
ค าส าคัญ: กำรใชส้ำรสนเทศ, กำรบรหิำรสถำนศกึษำ 
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E0007: การมีส่วนร่วมของครูเทศบาลในการบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี 
 
สทุธิพร  รกัชาติเจรญิ 1   กลุจิรา  รกัษนคร 2 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 ผูอ้  านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูเทศบาลในการบริหาร
สถานศึกษาสงักดัเทศบาลนครนนทบุร ีกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ ครูผูส้อนในสถานศึกษาสงักดัเทศบาลนคร
นนทบุรี จ านวน 144 คน โดยการสุ่มแบบชัน้ภูมิ (Stratified Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั .96 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลใชร้อ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติที่ใชใ้นการทดสอบ คือ (t-test) 
และ (f-test) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. การมีสว่นรว่มของครูเทศบาลในการบริหารสถานศึกษาสงักดัเทศบาลนครนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ อยู่ในระดบัมาก 4 ดา้น คือ ดา้นการบรหิารงานกิจการนกัเรยีน รองลงมา ดา้น
การบรหิารงานวิชาการ ดา้นการบรหิารงานบคุลากร และดา้นการบรหิารงานความสมัพนัธช์มุชน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 ดา้น คือ ดา้นการบรหิารงานธุรการ การเงิน และพสัด ุและดา้นการบรหิารงานอาคารสถานท่ี 
 2. ผลการเปรยีบเทียบการมีสว่นรว่มของครูเทศบาลในการบรหิารสถานศึกษาสงักดัเทศบาลนคร นนทบรุ ี
จ าแนกตามเพศ ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน และประเภทของสถานศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้
  2.1 จ าแนกตามเพศ พบวา่ ครูที่มีเพศตา่งกนั มีระดบัการมีสว่นรว่มในการบรหิารงานสถานศึกษา โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และมีดา้นการบริหารงานบคุลากร มีระดบัการมีสว่นรว่มแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 
  2.2 จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน พบวา่ ครูที่มีประสบการณต์า่งกนั มีระดบัการมีสว่นรว่ม
ในการบริหารงานสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ครูที่มีประสบการณใ์นการ
ปฏิบตัิงานมากกวา่มีสว่นรว่มในการบรหิารงานสถานศกึษามากกวา่ครูที่มีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานนอ้ยกวา่ 
  2.3 จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษา พบว่า ครูที่สอนอยู่ในประเภทของสถานศึกษาที่ต่างกัน มี
สว่นรว่มในการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกตา่งกนั และพบวา่ ดา้นการบรหิารงานวิชาการ และดา้นการ
บรหิารงานธุรการ การเงิน และพสัด ุแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การมีสว่นรว่ม, การบรหิารสถานศกึษา 
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E0008: การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มท่าจีน ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 
วีรนิทร ์ ขนัตี 1   ทรงยศ  แกว้มงคล 2 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยค์ณะศกึษาศาสตร ์สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อศึกษาการมีสว่นรว่มการมีสว่นรว่มของครูในการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศกึษากลุม่ทา่จีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการ
มีสว่นรว่มของครูในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มท่าจีน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 2 จ าแนกตามเพศ ระดบัศึกษา ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน และขนาดโรงเรียน กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
ครูในโรงเรียนกลุม่ทา่จีน 14 โรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 2 ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 97 คน ด าเนินการศึกษาวิจยัดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สถิติทดสอบที (t-test) แบบ Independent t-test 
และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 
 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการมีสว่นรว่มในการบรหิารงานวิชาการในสถานศกึษากลุม่ท่าจีน สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.09, S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ ไดแ้ก่ การมีส่วนรว่มในการประเมินผล ( X = 4.13, S.D. = 0.21) การมี

สว่นรว่มในการรบัผลประโยชน ์( X = 4.12, S.D. = 0.18) การมีสว่นรว่มในการวางแผน (X = 4.10, S.D. = 0.34) 

และการมีสว่นรว่มในการด าเนินงาน (X = 4.02, S.D. = 0.35) ตามล าดบั 
 ผลการเปรยีบเทียบการมีสว่นรว่มของครูในการบรหิารงานวิชาการในสถานศกึษากลุม่ทา่จีน สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 2 พบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา และขนาดโรงเรยีนของกลุม่ตวัอยา่งที่
แตกต่างกนั สง่ผลต่อการมีส่วนรว่มของครูในการบริหารงานแตกต่างกัน สว่นประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานการมี
สว่นรว่มของครูในการบรหิารงานนัน้ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: การมีสว่นรว่ม, การบรหิารงานวิชาการ 
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E0009: การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเมืองชล 2 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 
ณฎัฐ์ชญานนัท ์ ชราชิต 1   สมศกัดิ ์ คงเท่ียง 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อศกึษาการบรหิารงานวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา กลุม่โรงเรยีนสหวิทยา
เขตเมืองชล 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาชลบรุ ีเขต 1 2) เพื่อเปรยีบเทียบความคิดเห็นของครู 
ที่มีตอ่การบรหิารงานวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา กลุม่โรงเรยีนสหวิทยาเขตเมืองชล 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 1 จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณก์ารท างาน กลุม่ตวัอย่างในการ
วิจยั คือ ครูในโรงเรียนโรงเรยีน กลุม่โรงเรยีนสหวิทยาเขตเมืองชล 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
ชลบรุ ีเขต 1 จ านวน 180 คน เครือ่งมือที่ใช ้เป็นแบบสอบถาม จ านวน 31 ขอ้ เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงไดค้า่ดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of congruence: IOC) ตัง้แต่ 0.60-1.00 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) สมัประสิทธ์ิแอลฟา 

(-Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าเท่ากบั 0.99 สถิติที่ใชใ้นการวิจยั คือ ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรยีบเทียบความแตกต่างโดยใชค้่าที ( t-test) และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเมืองชล 2 สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. การเปรยีบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบรหิารงานวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา กลุม่โรงเรยีน
สหวิทยาเขตเมืองชล 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ตามตวัแปร เพศ ระดบัการศกึษา 
และประสบการณก์ารท างาน ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การบรหิารงานวิชาการ ผูบ้รหิารสถานศกึษา กลุม่โรงเรยีนสหวิทยาเขต 
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E0010: การศึกษาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษา 
ปะทวิ 2 สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 
สดุารตัน ์ องอาจ 1   กลุจิรา  รกัษนคร 2 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 ผูอ้  านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อศึกษาภาวะผูน้  าตามสถานการณข์องผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือข่าย
สถานศกึษาปะทิว 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 และ 2) เพื่อเปรยีบเทียบภาวะผูน้  า
ตามสถานการณข์องผูบ้รหิารโรงเรยีนในเครอืขา่ยสถานศกึษาปะทิว 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
ชุมพร เขต 1 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์การท างานในโรงเรียน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหา ร
โรงเรียนและครูผูส้อนของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศกึษาปะทิว 2 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 จ านวนทัง้สิน้ 108 คน ด าเนินการศึกษาวิจยัดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใช้
แบบสอบถามประมาณคา่ 5 ระดบั และมีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.917 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี 
คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ภาวะผูน้  าตามสถานการณข์องผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 สงักดัส านกังานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.46, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณารายดา้น
และจดัเรยีงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ล  าดบั พบวา่ คา่เฉลีย่มากที่สดุ คือ ดา้นภาวะผูน้  าแบบขายความคิด มีระดบั

การปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากที่สดุ (X = 4.60, S.D. = 0.32) รองลงมาคือ ดา้นภาวะผูน้  าแบบมอบหมายงาน มีระดบั

การปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากที่สดุ (X = 4.54, S.D. = 0.37) และค่าเฉลีย่นอ้ยที่สดุ คือ ดา้นภาวะผูน้  าแบบมีสว่นรว่ม 

มีระดบัการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.39, S.D. = 0.30) ตามล าดบั 
 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้  าตามสถานการณ์ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์การ
ท างานในโรงเรียน พบว่า ขนาดโรงเรียนของกลุ่มตวัอย่างที่แตกต่างกันไม่สง่ผลกบัภาวะผูน้  าตามสถานการณข์อง
ผูบ้ริหารโรงเรียน (ค่า Sig. = 0.266) และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของกลุ่มตวัอย่างที่แตกต่างกันส่งผลกับ
ภาวะผูน้  าตามสถานการณข์องผูบ้รหิารโรงเรยีนตา่งกนั (คา่ Sig. = 0.000) 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  าตามสถานการณ,์ ผูบ้รหิารโรงเรยีน, สถานศกึษา 
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E0011: การศึกษาความต้องการของครูในการพัฒนาตนเองในกลุ่มไตรมิตรสังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
 
ชยัวฒุิ  ขาวฉลาด 1   สมศกัดิ ์ คงเท่ียง 2   วิโรชน ์ หมื่นเทพ 3 
1 คณะศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารค์ณะศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทียบการศกึษาความตอ้งการของครูในการพฒันาตนเอง
ในกลุ่มไตรมิตรสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์การสอน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ กลุ่มไตรมิตรสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 131 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ยแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 

5 ระดบั มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .95 สถิติในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (X ) คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) คา่รอ้ยละ ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) การทดสอบคา่ที (t-test) Independent Samples Test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. การศึกษาความตอ้งการของครูในการพฒันาตนเองในกลุม่ไตรมิตรสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 ทัง้ 6 ดา้น โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก (X = 4.02) โดยดา้นดา้นการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั มีคา่เฉลีย่มากที่สดุ รองลงมาดา้นการใชส้ือ่และเทคโนโลยีทางการศกึษา และ
ดา้นการฝึกอบรมสมัมนา ตามล าดบั 
 2. ครูที่มีระดบัการศึกษาต่างกนัความตอ้งการของครูในการพฒันาตนเองในกลุม่ไตรมิตรสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต 2 แตกตา่งกนั ทัง้ภาพรวมและรายดา้น 
 3. ครูที่มีประสบการณก์ารท างานต่างกนั ความตอ้งการของครูในการพฒันาตนเองในกลุม่ไตรมิตรสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต 2 โดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: การศกึษาความตอ้งการของครู 
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E0013: การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในอ าเภอธัญบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
สเุนตร  ซาวจ าปา 1   กลุจิรา  รกัษนคร 2   พรพิมล  ประวตัิรุง่เรอืง 3 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
3 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อศกึษาระดบัความพึงพอใจของครูตอ่การบรหิารสถานศึกษาในอ าเภอธญับรุ ี
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อ
การบรหิารสถานศกึษาในอ าเภอธญับรุ ีสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 จ าแนกตาม
เพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูที่ปฏิบตัิงานใน
สถานศกึษาในอ าเภอธญับรุี สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาปทมุธานี เขต 2 ปีการศกึษา 2564 เครื่องมือที่ใชเ้ป็น
แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั มีคา่ดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต ่0.60-1.00 และมี
คา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.81 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test Independent Samples) และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
Way Analysis of  Variance : ANOVA) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในอ าเภอธัญบุรี สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการบรหิารงานวิชาการ 
อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นการบรหิารงานทั่วไป ดา้นการบรหิารงานบคุคล และดา้นการบรหิารงานงบประมาณ 
 2. จากการวิจยัพบวา่ครูที่มีเพศตา่งกนัและครูที่มีระดบัการศกึษาตา่งกนัรวมทัง้ครูที่มีประสบการณใ์นการ
ปฏิบตัิงานตา่งกนั มีระดบัความพึงพอใจไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ความพงึพอใจของครู, การบรหิารสถานศกึษา, อ าเภอธญับรุ ี
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E0014: ระดับการนิเทศภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน อ าเภอนายายอาม สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
 
นฐัฑรกิา  สขุสมบรูณ ์1   กลุจิรา  รกัษนคร 2 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 ผูอ้  านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัการนิเทศภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาจนัทบรุ ีเขต 1 จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ที่และขนาดสถานศกึษา โดยกลุม่
ตวัอย่าง คือ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูผูส้อน ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอนายายอาม จ านวนทัง้สิน้ 123 คน โดย
ใชก้ารสุม่แบบง่าย เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ค่าความ

เที่ยงตรงระหว่าง 0.80-1.00 และค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั .92 สถิติที่ใช ้คือ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One way-
ANOVA) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ระดบัการนิเทศภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุี  
เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น เรยีงจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ดา้นการพฒันาหลกัสตูร ดา้นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรยีน ดา้น
การเสรมิสรา้งประสบการณท์างวิชาชีพ และดา้นการพฒันาทกัษะการท างานกลุม่ 
 2. การเปรียบเทียบระดบัการนิเทศภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอนายายอาม สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 1 จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ที่ โดยภาพรวม พบวา่ ไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณา
รายดา้น มี 2 ดา้น คือ การเสรมิสรา้งประสบการณท์างวิชาชีพ และการพฒันาหลกัสตูร แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วนจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน และรายดา้นไม่
แตกตา่งกนั ซึง่ท าใหไ้มส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
 
ค าส าคัญ: การนิเทศภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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E0015: การศึกษาจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน อ าเภอนายายอาม สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
 
สวุิทย ์ จนัทรค์เูมือง 1   สมนกึ  การเีวท 2 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยห์ลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบจรยิธรรมนกัเรยีนในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอ
นายายอาม สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 1 จ าแนกตามต าแหนง่หนา้ที่ ประสบการณ์
การท างาน และขนาดสถานศึกษา กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัเป็นผูบ้รหิารสถานศึกษา และครูผูส้อน สถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน อ าเภอนายายอาม จ านวนทัง้สิน้ 123 คน เครือ่งมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.80-1.00 ไดค้่าความเช่ือมั่น สมัประสิทธ์ิแอลฟา ของ  

ครอนบาค เท่ากบั 0.97 สถิติที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
คา่ที (t-test) และคา่เอฟ (F-test) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอนายายอาม สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบรุ ีเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุดา้น 
เรยีงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้ดา้นความมีระเบียบวินยั ดา้นความรบัผิดชอบ ดา้นการประหยดั ดา้นความขยนั 
และดา้นความเสยีสละ 
 2. ผลการเปรียบเทียบจรยิธรรมนกัเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอนายายอาม สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาจนัทบรุี เขต 1 ขา้ราชการครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งหนา้ที่ที่ต่างกัน 
ประสบการณต์า่งกนั และขนาดของสถานศกึษาตา่งกนั มีความคิดเห็น แตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: จรยิธรรมนกัเรยีน 
 

100



การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต ์“นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” 

มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ ประจ าปี 2565                                                            25 มีนาคม 2565 
 

E0016: การศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษากลุ่มที ่6 สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 
 
วาสนา  บญุประสทิธ ์1   กลุจิรา  รกัษนคร 2 
1 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 ผูอ้  านวยการหลกัสตูร ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูกลุ่ม
เครือข่ายสง่เสรมิประสิทธิภาพการจดัการศึกษากลุม่ที่ 6 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี 
เขต 1 กลุม่ตวัอย่างเป็นครูในโรงเรยีนกลุม่เครือข่ายสง่เสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษากลุม่ที่ 6 จ านวน 169 คน 
โดยใชก้ารสุม่แบบง่าย (Simple Random Samping) จากการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งตามตารางของ เครจซี่; และ 
มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970) เครือ่งมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงระหว่าง 0.60-1.00 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.94 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test for Independent 
Samples) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. การศึกษาการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของครูกลุม่เครอืขา่ยสง่เสรมิประสิทธิภาพการจดั
การศึกษากลุ่มที่ 6 สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพิจารณารายดา้น อยู่ในระดบัมากทกุดา้น เรยีงจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการปอ้งกนั ช่วยเหลือ และแกไ้ขปัญหา 
รองลงมา คือ ดา้นการคดักรองนกัเรยีน ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล ดา้นการสง่ตอ่ และดา้นการสง่เสรมิและ
พฒันาผูเ้รยีน 
 2. การเปรยีบเทียบการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีนของครูกลุม่เครอืข่ายสง่เสริมประสิทธิภาพ
การจดัการศกึษากลุม่ที่ 6 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 
  2.1 จ าแนกตามเพศ โดยรวม เพศชายและเพศหญิง พบวา่ เพศตา่งกนั มีการด าเนินงานไมแ่ตกตา่งกัน 
เมื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล และดา้นสง่เสรมิพฒันาผูเ้รยีนไม่แตกต่าง สว่นดา้น
การคดักรองนกัเรยีน ดา้นการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหา และดา้นการสง่ตอ่ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัที่ .05 
  2.2 จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างานต ่ากว่า 5 ปี และ
ประสบการณต์ัง้แต่ 5-10 ขึน้ไป พบว่า ประสบการณใ์นการท างานต่างกนั มีการด าเนินงานไม่แตกต่างกนั คือ ดา้น
การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล ดา้นการคดักรองนกัเรยีน ดา้นการปอ้งกนัช่วยเหลอืและแกไ้ขปัญหา และดา้นการสง่ต่อ 
สว่นดา้นการสง่เสริมและพฒันาผูเ้รียน พบวา่ ประสบการณใ์นการท างานแตกต่างกนั มีการด าเนินงานแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัที่ .05 
 
ค าส าคัญ: ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน การด าเนินงาน 
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E0017: การศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเดก็เล็กในเขตต าบลปากน า้ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 
วนิดา  ทวีปัญญาทรพัย ์1   ปราศรยั  ประวตัิรุง่เรอืง 2   ฑิวาวรรณ  สวุานิโช 3 
1 นกัศกึษาปรญิญาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2, 3 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความคาดหวงัของผูป้กครองที่มีตอ่การจดัการศกึษา
ระดบัปฐมวยัของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตต าบลปากน า้ อ าเภอเมือง จงัหวดัชมุพร คือ ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล
ต าบลปากน า้ชุมพรและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหาดภราดรภาพ จ าแนกจากเพศ ระดบัการศึกษา  และอาชีพของ
ผูป้กครอง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผูป้กครองของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบลปากน า้ อ าเมือง จังหวัดชุมพร   
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 80 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) 5 ระดบั มีความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั .87 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบคา่ที (t-test) และวิเคราะหค์า่ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. การศึกษาความคาดหวงัของผูป้กครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดบัปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ในเขตต าบลปากน า้ อ าเภอเมือง จงัหวดัชมุพร โดยรวมและรายดา้นมีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากถึงมากที่สดุ เรยีงล าดบั
คา่เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย ดงันี ้1) ดา้นครูผูส้อน 2) ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 3) ดา้นการบรกิารนกัเรยีน 4) ดา้น
ความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกบัผูป้กครอง และ 5) ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ตามล าดบั 
 2. การศึกษาความคาดหวงัของผูป้กครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดบัปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ในเขตต าบลปากน า้ อ าเภอเมือง จงัหวดัชมุพร จ าแนกตามเพศ โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัส  าคญัทางสถิติ สว่น
รายดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. การศึกษาความคาดหวงัของผูป้กครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดบัปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ในเขตต าบลปากน า้ อ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญั
ทางสถิติ สว่นรายดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็กบัผูป้กครองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 4. การศึกษาความคาดหวงัของผูป้กครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดบัปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ในเขตต าบลปากน า้ อ าเภอเมือง จงัหวดัชมุพร จ าแนกตามอาชีพ โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส  าคญัทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: ความคาดหวงัของผูป้กครอง, การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั 
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E0018: การศึกษาการบริหารงานวิชาการที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม-
ศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
จิราพร  บญุถนอม 1   ทรงยศ  แกว้มงคล 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัเรื่องนีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 2) ศกึษาการบรหิารงานวชิาการท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 จ านวน 62 คน เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้น
การวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ วิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) การบริหารงานวิชาการที่มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรยีนประถมศกึษาธรรมศาสตร ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการนิเทศการศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ และดา้นการวิจยัเพื่อพฒันา
คณุภาพการศึกษาในสถานศกึษามีค่าเฉลีย่ต ่าที่สดุ 2) ดา้นการนิเทศการศึกษาสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทมุธานี เขต 1 อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 3) ดา้นการพฒันาหลกัสตูรในสถานศกึษา ดา้นการวดัผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรยีนรู ้ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศึกษา และดา้นการพฒันาและใชส้ื่อ
เทคโนโลยีทางการศกึษาไมส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรยีนประถมศกึษา
ธรรมศาสตร ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 
 
ค าส าคัญ: การบรหิารงานวิชาการ, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
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E0019: การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
ณฐัสดุา  สมัมาอรรถ 1   ทรงยศ  แกว้มงคล 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีสว่นร่วมของสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 2) เพื่อศกึษาประสทิธิผลของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัการบริหารแบบมีสว่นรว่มที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 โดยกลุม่ตวัอยา่ง คือ ครูผูส้อนในสถานศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จาก 24 โรงเรยีน จ านวน 313 คน จาก
การสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน คือ การสุม่แบบแบ่งชัน้และสุม่แบบง่าย และใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติอา้งอิง
ประเภทการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณูในการวิเคราะหข์อ้มลู 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 ปัจจยัการบรหิารแบบมีสว่นรว่มของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี 
เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้นแลว้พบว่า ดา้นการตัง้เป้าหมายและวตัถปุระสงคร์ว่มกนั 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมาเป็นดา้นความยึดมั่นผกูพนั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นความ
เป็นอิสระต่อความรบัผิดชอบในงาน ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และนอ้ยที่สดุ คือ ดา้นการไวว้างใจกัน มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 ประสิทธิผลของสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้นแลว้พบว่า ดา้นการผลิตนักเรียนใหม้ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู มีความ
คิดเหน็อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาเป็นการปรบัเปลีย่นและพฒันาสถานศกึษา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก การผลติ
นักเรียนใหม้ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และนอ้ยท่ีสุด คือ การแก้ปัญหาภายใน
สถานศกึษา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 ปัจจยัการบริหารแบบมีส่วนรว่มที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 ไดแ้ก่ ดา้นการไวว้างใจกนั การตัง้เปา้หมายและวตัถปุระสงคร์ว่มกนั ดา้นความยึดมั่น
ผกูพนั และความเป็นอิสระตอ่ความรบัผิดชอบในงาน 
 
ค าส าคัญ: การบรหิารแบบมีสว่นรว่ม ประสทิธิผล 
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E0020: ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนชุมชน
มาบอ ามฤต สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 
พิชญา  ตัง้สขุสนัต ์1   ปราศรยั  ประวตัิรุง่เรอืง 2   ฑิวาวรรณ  สวุานิโช 3 
1 นกัศกึษาปรญิญาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
3 ดร.ฑิวาวรรณ  สวุานิโช 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความดาดหวงัของผูป้กครองที่มีตอ่การจดัการศกึษา
ระดบัปฐมวยัของโรงเรียนชุมชนมาบอ ามฤต สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จ าแนก
ตามระดบัการศกึษาและอาชีพ กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรยีนในระดบัชัน้ปฐมวยัของโรงเรยีน
ชมุชนมาบอ ามฤต สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 ปีการศกึษา 2564 จ านวน 140 คน 
เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มีคา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั .89 สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ (X ) สว่นเยี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทคสอบค่าที่ (t-test) 
การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการทคสอบความแตกต่างรายคู่โดยการใชว้ิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe's method) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ความคาดหวงัของผูป้กครองที่มีตอ่การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัของโรงเรยีนชมุชนมาบอ ามฤต สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 พบวา่ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากที่สดุ เรยีงล าดบั
ค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการจดัประสบการณแ์ละกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นครูผูส้อน 
และดา้นสือ่การเรยีนการสอน ตามล าดบั 
 2. ความคาดหวงัของผูป้กครองที่มีตอ่การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัของโรงเรยีนชมุชนมาบอ ามฤต สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคัญทางสถิติ ยกเวน้ดา้นการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นสื่อการเรียนการสอน
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 และจ าแนกตามอาชีพพบวา่ โดยรวมและรายดา้นแตกตา่งกนัอยา่ง
มีมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ยกเวน้ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม แตกต่างกนัอยา่งไมม่ีนยัส  าคญัทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: ความคาดหวงัของผูป้กครอง, การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั 
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E0021: การศึกษาสภาพการบริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 
 
ฐิติมา  ชมุชอบ 1   กลุจิรา  รกัษนคร 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็กของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามต าแหน่ง ระดบั
การศึกษาและประสบการณก์ารท างาน กลุม่ตวัอย่างที่ใช ้จ านวนทัง้สิน้ 144 คน โดยก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง
ตามตารางส าเร็จรูปของ Krejcie; & Morgan เครื่องมือที่ใช ้คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่น (IOC) ระหวา่ง 0.80-
1.00 ขึน้ไป โดยหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือทัง้ฉบบั (Reliability) ตามวิธีของ Cronbach ไดค้่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม 0.90 ท าการวิเคราะหโ์ดยหาคา่เฉลี่ย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรยีบเทียบจ าแนกตาม
ต าแหนง่ ระดบัการศกึษาและประสบการณก์ารท างาน t-test แบบ Independent โดยใชว้ิธีสุม่แบบชัน้ภมูิ (Stratified 
Random Sampling) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. สภาพการบริหารงานในโรงเรยีนขนาดเล็กของผูบ้ริหารโรงเรยีนและครูผูส้อน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาตราด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.34, S.D. = 0.25) และเมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า 

อยู่ในระดบัมากทุกดา้น คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ( X = 4.39, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ ดา้นการบริหารบุคคล 

(X = 4.35, S.D. = 0.39) ดา้นการบริหารทั่วไป (X = 4.32, S.D. = 0.40) และดา้นการบริหารงบประมาณ (X = 
4.28, S.D. = 0.31) 
 2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็กของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด จ าแนกต าแหนง่ ระดบัการศกึษา และประสบการณก์ารท างาน ดงันี ้
  2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีต  าแหน่งต่างกันของผูบ้ริหารโรงเรียนและ
ครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด โดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการบรหิารบคุคล แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีสภาพการบริหารงาน
ในโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด โดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั เมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการบรหิารบคุคล แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  2.3 ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเลก็ที่มีประสบการณก์ารท างานตา่งกนั มีสภาพการ
บรหิารงานในโรงเรยีนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการบรหิารทั่วไป แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: สภาพการบรหิารงาน, โรงเรยีนขนาดเลก็ 
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E0022: ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
เอกพนัธ ์ วนัศร ี1   ทรงยศ  แกว้มงคล 2 
1 คณะศกึษาศาสตร ์สาขาการบรกิารศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา 
 
บทคัดยอ่ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัการบริหารงานของสถานศึกษา ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา , 
ดา้นครูผูส้อน และดา้นความสมัพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ศึกษาคุณภาพการศึกษา และศึกษาปัจจัยการ
บริหารงานของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ปัจจยัการบริหารงานของสถานศึกษา ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา, ดา้นครูผูส้อน และดา้นความสมัพนัธ์
และความร่วมมือกับชุมชน ของสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.29, S.D. = 0.45) เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้นแลว้พบวา่ ดา้นครูผูส้อน มีความคิดเห็น

อยู่ในระดบัมาก (X = 4.41, S.D. = 0.49) รองลงมาเป็นดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

(X = 4.31, S.D. = 0.63) และนอ้ยที่สดุ คือ ดา้นความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือกบัชมุชน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มาก (X = 4.15, S.D. = 0.59) 
 2. คณุภาพการศกึษา ของสถานศกึษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.55) เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้นแลว้พบว่า ดา้นคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคข์องผูเ้รยีน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.29, S.D. = 0.60) รองลงมาเป็นทกัษะการจดัการและการ

ท างาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = 0.59) ทักษะการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (X = 4.05, S.D. = 0.69) และนอ้ยท่ีสดุคือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมาก (X = 4.04, S.D. = 0.60) 
 3. ปัจจยัการบรหิารงานของสถานศกึษาที่สง่ผลตอ่คณุภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 ไดแ้ก่ ดา้นผูบ้รหิารสถานศกึษา ดา้นความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือ
กบัชมุชน และดา้นครูผูส้อน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัที่สง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา, ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 
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E0023: ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่ จังหวัดนนทบุรี 
 
ขวญัใจ  ศรนีกทอง 1   สมนกึ  การเีวท 2 
1 นกัศกึษา สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร คณะศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบรหิารการศกึษา 
 
บทคัดยอ่ 
 งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาและเปรยีบเทียบปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็ก สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาย ุวุฒิการศึกษา และประสบการณใ์นการ
ท างาน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ ครู ผูช้่วยครูผูดู้แลเด็ก ผูดู้แลเด็ก ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สงักัดองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวดันนทบรุี ปีการศึกษา 2564 จ านวน 205 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .30-.78 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .94 คา่สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างใช้เทคนิคการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี เชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก สงักัดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวดั

นนทบรุ ีโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.08, S.D. = 0.54) 
 2. เปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก สงักัดองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดันนทบรุี จ าแนกตามอาย ุโดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการยอมรบันบัถือ 
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวม ดา้นการยอมรบันบัถือ ดา้น
ความรบัผิดชอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
โดยรวม ดา้นการยอมรบันบัถือ ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบัติ ดา้นความรบัผิดชอบ ดา้นความเจริญกา้วหนา้ใน
ต าแหนง่หนา้ที่ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัแรงจงูใจ, การปฏิบตัิงาน, ครู, ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็, องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
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E0024: การศึกษาสภาพและความต้องการการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 
กรนนัท ์ โสภาส 1   ทรงยศ  แกว้มลคล 2   ฑิวาวรรณ  สวุานิโช 3 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
3 อาจารย ์
 
บทคัดยอ่ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการประกนัคณุภาพการศกึษากบัความตอ้งการพฒันาการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และเปรียบเทียบความตอ้งการการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 จ าแนกตามต าแหนง่ กลุม่
ตวัอย่าง จ านวน 144 คน ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรยีน และครู ก าหนดกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม ที่มีคา่ดชันีความสอดคลอ้งเทา่กบั 1 และมีค่าความเช่ือมั่น เทา่กบั .951 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test Independent 
 ผกลการวิจยั พบวา่ 
 1. สภาพการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
สมทุรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทกุดา้น 
 2. ความต้องการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทดุา้น 
 3. ความต้องการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 จ าแนกตามต าแหนง่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: สภาพ ความตอ้งการ การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
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E0025: การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรคข์องผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประชาอุทศิ (จันทาบอนุสรณ)์ ส านักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
ณฐัภรณ ์ แสงกลา้ 1   กลุจิรา  รกัษนคร 2   พรพิมล  ประวตัิรุง่เรอืง 3 
1 นกัศกึษา สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 ผูอ้  านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
3 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น  าเชิงสรา้งสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 
ประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) ศึกษาภาวะผูน้  าเชิง
สรา้งสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนประชาอทุิศ  (จนัทาบอนสุรณ)์ ส านกังานเขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในโรงเรียนประชา
อทุิศ (จนัทาบอนสุรณ)์ ส านกังานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564 จ านวนทัง้สิน้ 97 คน ไดม้าโดย
วิธีการสุม่อย่างง่าย เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ มีคา่ความเที่ยงตรงระหว่าง 0.80-1.00 
มีคา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.94 วิเคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติ
ทดสอบ การถดถอยพหคุณู 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. การศึกษาภาวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 
ส  านกังานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ทกุดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ย คือ การมีวิสยัทศัน ์การมีความยืดหยุ่น การมีจินตนาการ และการท างานเป็นทีม 
ตามล าดบั 
 2. การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) ส  านักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพ - 
มหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น เรยีงจากมากไปหานอ้ย 
คือ ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนและพฒันาสถานศึกษา ความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหม้ีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนสงู ความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหม้ีทศันคติทางบวก และความสามารถในการแกปั้ญหาภายใน
สถานศกึษา ตามล าดบั 
 3. การวิเคราะหก์ารถดถอยอย่างง่ายของภาวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) ส  านกังานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นการ
ท างานเป็นทีม และดา้นการมีจินตนาการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยดา้นที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนสุรณ)์ ส านกังานเขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร มากที่สดุ คือ ดา้นการท างานเป็นทีม รองลงมาคือ ดา้นการมีจินตนาการ 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรค,์ ประสทิธิผลของโรงเรยีน, ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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E0027: ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอกุยบุรีและอ าเภอสาม
ร้อยยอด สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ ์
 
ภาชกร  รวดเรว็ 1   ทรงยศ  แกว้มงคล 2 
1 คณะศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยค์ณะศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทียบภาวะผูน้  าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในอ าเภอกยุบรุแีละอ าเภอสามรอ้ยยอด สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์จ าแนกตาม
เพศ อาย ุระดบัการศกึษาและประสบการณก์ารปฏิบตัิงาน กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครูในอ าเภอกยุบรุแีละ
อ าเภอสามรอ้ยยอด สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาประจวบคีรขีนัธ ์ปีการศกึษา 2564 จ านวนทัง้สิน้ 
108 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบ
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั มีคา่ความเที่ยงตรงระหวา่ง 0.80-1.00 (IOC) ความเช่ือมั่นเทา่กบั .92 

สถิติในการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (X ) คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอกุยบุรีและอ าเภอสามรอ้ยยอด สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษาประจวบคีรขีนัธ ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น เรยีงล าดบัมากไปหานอ้ย 1) ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ 2) ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 
3) ดา้นค านงึถึงความแตกตา่งของบคุคลหรอืค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 4) ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอดุมการณ ์
 2. การเปรยีบเทียบภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารในอ าเภอกยุบรุแีละอ าเภอสามรอ้ยยอด สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์จ าแนกตามเพศโดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อเปรียบเทียบรายดา้น พบว่า ดา้นค านึงถึงความแตกต่างของบุคคลหรือ
ค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคลมคีวามคดิเห็นแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นอกนัน้ความคิดเห็น
ไมแ่ตกต่างกนั เมื่อจ าแนกตามอาย ุพบว่า โดยภาพรวมครูผูส้อนที่ช่วงอายตุา่งกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้  า
การเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารไมต่่างตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เมื่อเปรยีบเทียบรายดา้น พบวา่ ดา้น
การมีอิทธิพลอยา่งมีอดุมการณม์คีวามคดิเห็นแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นอกนัน้ความคิดเห็น
ไมแ่ตกตา่งกนั เมื่อจ าแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่ โดยภาพรวมครูผูส้อนท่ีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาวะผูน้  าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารไมแ่ตกตา่งกนั และเมื่อจ าแนกตามประสบการณก์ารปฏิบตัิงาน โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั เมื่อเปรียบเทียบรายดา้น พบว่า ดา้นการกระตุน้ทางปัญญามีความคิดเห็น
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นอกนัน้ความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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E0028: ปัจจัยที่มีความสัมพันธกั์บการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 
พิมผกา  สวุรรณา 1   สมศกัดิ ์ คงเท่ียง 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารย ์คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัการพฒันาคณุภาพผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 1 และศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพดา้นผูเ้รยีนระดบั
ปฐมวยั เป็นวิจยัแบบผสม (Mixed Method) กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครูปฐมวยัในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 140 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั และแบบสมัภาษณท์ี่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ สถิติที่ใชว้ิเคราะห์ขอ้มลู คือ ค่าเฉลี่ย (X ) 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา่สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson’s product moment correlation) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร ดา้นครูผูส้อน และดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยรวมและรายดา้น มีความสมัพนัธอ์ยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ ยกเวน้ดา้นผูบ้รหิารอยูใ่นระดบัมาก 
 2. การพฒันาคณุภาพดา้นผูเ้รยีนระดบัปฐมวยั โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น 
โดยเรยีงคา่เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ ์และดา้นสติปัญญา ตามล าดบั 
 3. ปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัการพฒันาคณุภาพดา้นผูเ้รยีนระดบัปฐมวยั พบวา่ ปัจจยัดา้นผูบ้รหิาร ปัจจยั
ดา้นครูผูส้อน และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยรวมและรายดา้นมีความสมัพนัธก์บัการพฒันาคณุภาพดา้นผูเ้รียน
ระดบัปฐมวยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 4. แนวทางการพฒันาคณุภาพดา้นผูเ้รยีนระดบัปฐมวยั ไดแ้ก่ รา่งกาย อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา เด็ก
ปฐมวยัตอ้งไดร้บัการพฒันาทัง้ 4 ดา้น ไปพรอ้มกนั เนน้ทกัษะการคิดแกปั้ญหาและการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารเด็ก
เรียนรูไ้ดด้ีดว้ยการลงมือกระท า ไม่เห็นดว้ยกับการใหเ้ด็กตอ้งอ่านออกเขียนไดต้ั้งแต่ระดบัปฐมวยัเหมือนเป็นการ
กระโดดขา้มพฒันาการตามช่วงวยั เมื่อเด็กไดร้บัการพฒันาทัง้ 4 ดา้นอย่างสมบรูณ ์เด็กก็จะด าเนินชีวิตในสงัคมได้
อยา่งมีความสขุ 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ ์การพฒันาคณุภาพดา้นผูเ้รยีน เด็กปฐมวยั 
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E0029: การศึกษาการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มไตรรัตนสั์มพันธ ์
 
ธนกิจ  เสยีบไธสง 1   ทรงยศ  แกว้มงคล 2 
1 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยเรื่อง การด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มไตรรตันส์มัพันธ์ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 การวิจยัครัง้นีว้ตัถปุระสงค ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบการด าเนินการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา กลุ่มไตรรตันส์มัพันธ์ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดย
จ าแนกตามประสบการณใ์นการสอนและเพศ กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูกลุม่ไตรรตันส์มัพนัธ ์สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 ปีการศกึษา 2564 จ านวน 11 โรงเรยีน ก าหนดขนาดกลุม่
ตวัอยา่งดว้ยตาราง เครจซี; และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) โดยการสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม มี 2 สว่น ไดแ้ก่ แบบส ารวจรายการ
และแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบคา่ที (t-test) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. การด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มไตรรตัน์สมัพันธ์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุม่ไตรรตันส์มัพนัธ ์สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณใ์นการสอนโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และจ าแนกตามเพศโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การด าเนินการนิเทศภายใน ไตรรตันส์มัพนัธ์ 
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E0030: การบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
ฐิตินนัท ์ ยางงาม 1   ทรงยศ  แกว้มงคล 2 
1 นกัศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั  
นอรท์กรุงเทพ 

2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นครูต่อการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูตอ่การบรหิารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้รหิารสถานศึกษา ในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษากาญจนบรุ ีเขต 2 ที่มีจ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษาและประสบการณใ์นการท างาน กลุม่ตวัอย่างที่
ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุ ีเขต 2 
ปีการศกึษา 2564 จ านวน 279 คน เครือ่งมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น มีลกัษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดบัเก่ียวกับความ
คิดเห็นของครูตอ่การบรหิารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษากาญจนบรุี เขต 2 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั สถิติในการวิเคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) การทดสอบ 
t-test (Independent Samples Test) และ F-test (One-way Analysis of Variance) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. มีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 2 พบว่า ในภาพรวมและรายดา้นมีความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากทกุดา้น 
โดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุด คือ หลกัความรบัผิดชอบ รองลงมาคือ ดา้นหลกัความโปร่งใส และดา้นหลกัคุณธรรม 
ตามล าดบั 
 2. ครูที่มีเพศ ระดบัการศกึษา และประสบการณใ์นการท างาน มีความคิดเห็นตอ่การบรหิารการศกึษาตาม
หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้รหิารสถานศกึษา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 2 ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็นของครู, หลกัธรรมาภิบาล 
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E0031: การศึกษาการบริหารความขัดแย้งของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ศูนยเ์ครือข่ายทับทิมสยาม 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
อษุณีย ์ จกัรค ำ 1   วิโรชน ์ หมื่นเทพ 2   สมนกึ  กำรเีวท 3 
1 นกัศกึษำหลกัสตูรศกึษำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำกำรบรหิำรกำรศกึษำ มหำวิทยำลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรศกึษำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำกำรบรหิำรกำรศกึษำ มหำวิทยำลยันอรท์กรุงเทพ 
3 อำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรศกึษำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำกำรบรหิำรกำรศกึษำ มหำวิทยำลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 กำรวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์เพื่อ 1) ศกึษำกำรบรหิำรควำมขดัแยง้ของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน 2) เปรยีบเทียบ
กำรบริหำรควำมขดัแยง้ของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน ศนูยเ์ครอืข่ำยทบัทิมสยำม สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด จ ำแนกตำมเพศและระดบักำรศึกษำ ประชำกรที่ใชใ้นกำรวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและ
ครูผูส้อน ปีกำรศกึษำ 2564 จ ำนวน 97 คน เครือ่งมือที่ใชใ้นกำรวิจยัครัง้นี ้แบง่เป็น 2 ตอน ดงันี ้ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป
เก่ียวกบัสถำนภำพผูต้อบแบบสอบถำม ลกัษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist) โดยกำร
สอบถำมเก่ียวกับเพศและระดับกำรศึกษำ ตอนที่ 2 กำรบริหำรควำมขัดแย้งของสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน เป็น
แบบสอบถำมลกัษณะมำตรำสว่นประมำณคำ่ (Rating scale) 5 ระดบั จ ำนวน 30 ขอ้ โดยมีคำ่อ ำนำจจ ำแนกรำยขอ้
ระหว่ำง 0.42-0.79 และค่ำควำมเช่ือมั่นทัง้ฉบบั 0.95 กำรวิเครำะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  ำเร็จรูป สถิติ 
ที่ใชใ้นกำรวิเครำะหข์อ้มลู โดยกำรหำคำ่รอ้ยละ (Percentage) คำ่เฉลีย่ (Mean) สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation) และกำรทดสอบที (t-test) 
 ผลกำรวิจยัพบวำ่ 
 1. กำรบรหิำรควำมขดัแยง้ของสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน ศนูยเ์ครอืขำ่ยทบัทิมสยำม สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศกึษำประถมศกึษำตรำด โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก (X = 4.36, S.D. = 0.41) เมื่อพิจำรณำรำยดำ้น พบวำ่ อยูใ่น

ระดบัมำกที่สดุ 1 ดำ้น คือ กำรรว่มมือ (X = 4.53, S.D. = 0.42) อยู่ในระดบัมำก 4 ดำ้น ตำมล ำดบัดงันี ้กำรประนี 

ประนอม (X = 4.44, S.D. = 0.57) กำรยอมให ้(X = 4.28, S.D. = 0.48) กำรหลีกเลี่ยง (X = 4.25, S.D. = 0.63) 

และกำรเอำชนะ (X = 4.11, S.D. = 0.66) 
 2. ผลกำรวิเครำะหเ์ปรยีบเทียบกำรบริหำรควำมขดัแยง้ของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน ศนูยเ์ครอืข่ำยทบัทิม
สยำม สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำตรำด 
  2.1 จ ำแนกตำมเพศ ระหวำ่งเพศชำยกบัเพศหญิง โดยรวมและรำยดำ้น ไมแ่ตกตำ่งกนั 
  2.2 จ ำแนกตำมระดบักำรศกึษำ ระหวำ่งระดบัปรญิญำตรกีบัระดบัสงูกวำ่ปรญิญำตร ีโดยรวมแตกตำ่ง
กนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .05 เมื่อพิจำรณำรำยดำ้นพบว่ำ ดำ้นกำรรว่มมือ ดำ้นกำรประนีประนอม กำร
หลกีเลีย่ง และกำรยอมให ้ไมแ่ตกตำ่งกนั สว่นดำ้นกำรเอำชนะ แตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: กำรบรหิำร, ควำมขดัแยง้, สถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
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E0032: การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนในอ าเภอทับสะแก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ ์
เขต 1 
 
จฑุารตัน ์ นาคทุง่เตา 1   สมศกัดิ ์ คงเท่ียง 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อศกึษาระดบัการมีสว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใน
การบรหิารสถานศกึษาการมีสว่นรว่มในการบรหิารสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนใน
อ าเภอทบัสะแก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบการมี
สว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารสถานศึกษา โรงเรียนในอ าเภอทบัสะแก สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรขีนัธ ์เขต 1 ที่มีอาย ุระดบัการศกึษา และระยะเวลาในการเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 162 คน 
ไดม้าโดยวิธีการสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมูิ (Stratified Random Sampling) การวิเคราะหข์อ้มลูใชค้่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติ t-test และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA ) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 ระดบัการมีสว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารงานโรงเรยีนในอ าเภอทบัสะแก 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น 
 ผลการเปรยีบเทียบการมีสว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาที่มีอาย ุระดบัการศกึษา และระยะเวลาใน
การเป็นคณะกรรมการสถานศกึษาที่แตกตา่งกนั มีสว่นรว่มในการในการบรหิารงานโรงเรยีนในอ าเภอทบัสะแก สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: การมีสว่นรว่ม, คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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E0033: การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
ที ่27 ส านักงานเขตสายไหม สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพฯ 
 
กญัฐณา  ค าเหมือง 1   สมนกึ  การเีวท 2   วิโรชน ์ หมื่นเทพ 2 
1 คณะศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยค์ณะศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทียบการศกึษาสภาพการบรหิารงานวิชาการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 27 ส  านกังานเขตสายไหม สงักดัส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
เพศและประสบการณก์ารท างาน กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูในโรงเรยีนกลุม่โรงเรียนเครอืข่ายที่ 27 
ส  านกังานเขตสายไหม สงักดัส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564 จ านวน 181 คน เครื่องมือที่ใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ยแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ลกัษณะค าถามเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .92 สถิติในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่ารอ้ยละ ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) การทดสอบค่าที (t-test) 
Independent Samples Test และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากลุม่โรงเรียนเครือข่าย 27 ส  านกังาน

เขตสายไหม สงักัดส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ทัง้ 4 ดา้น โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ( X = 
4.40) โดย ดา้นการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา มีค่าเฉลีย่มากที่สดุ รองลงมา ดา้นการพฒันาหลกัสือ่นวตักรรมและ
เทคโนโลยี ดา้นการวดัประเมินผล และดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ตามล าดบั 
 2. ครูที่มีเพศต่างกันมีการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน
เครือข่าย 27 ส  านกังานเขตสายไหม สงักดัส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ทัง้ภาพรวมและรายดา้น 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. ครูที่มีประสบการณก์ารท างานตา่งกนั การศกึษาสภาพการบรหิารงานวิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา
กลุม่โรงเรยีนเครอืขา่ย 27 ส  านกังานเขตสายไหม สงักดัส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: การศกึษาสภาพ, การบรหิารงานวิชาการ 
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E0035: การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 
วรรณกานต ์ เอมออ่น 1   ทรงยศ  แกว้มงคล 2   ปราศรยั  ประวตัิรุง่เรอืง 3 
1 นกัศกึษา สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 ผูอ้  านวยการส านกัวิจยัและอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
3 กรรมการสภามหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัเรือ่ง การศกึษาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรียนอนบุาลเมืองใหมช่ลบรุ ีสงักดัองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุ ีครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูในโรงเรยีน
อนบุาลเมืองใหม ่สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุ ีโดยจ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา และประสบการณ์
การท างาน รวมทัง้ประยกุตใ์ชก้รอบแนวคิดตามทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg ซึ่งกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้
ผูว้ิจยัก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชเ้กณฑก์ าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากสตูรค านวณของ เครซี่; และ มอรแ์กน และท า
การสุม่อยา่งง่าย ไดก้ลุม่ตวัอยา่งจ านวนทัง้สิน้ 124 คน โดยเครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแรงจงูใจ
ในการปฏิบตัิงาน ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์
ขอ้มลู โดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติทดสอบคา่ที และคา่เอฟ 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. แรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน ของครูโรงเรียนอนบุาลเมืองใหม่ชลบรุ ีสงักดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัชลบรุ ี
ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ของครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สงักัดองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุ ีดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัค า้จุน จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา และประสบการการณ์
ท างาน โดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครู, โรงเรยีนอนบุาลเมืองใหมช่ลบรุี, องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุี 
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E0036: ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
ปฏิพทัธ ์ ศรดีารากลุ 1   สมศกัดิ ์ คงเที่ยง 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาตราด กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ขา้ราชการครู 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 302 คน ตามตารางก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของ 
เครจซี่; และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608-609) จากนัน้ด าเนินการสุม่ตวัอย่างโดยวิธีการการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยจ าแนกตามอ าเภอ 
เครือ่งมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จ านวน 50 ขอ้ มีค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .20-.80 มีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั .86 การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

ส าเรจ็รูป สถิติที่ใช ้ไดแ้ก่ คา่คะแนนเฉลีย่ (X ) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพห ุ
(Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร และประสิทธิผลในการ
บรหิารงานวิชาการ โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 
 2. ปัจจยัดา้นผูบ้รหิาร ปัจจยัดา้นครู และปัจจยัดา้นสภาพทั่วไป สง่ผลตอ่ประสทิธิผลอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: การบรหิารงานวิชาการ, ประสทิธิผล 
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E0037: การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษากลุ่มที ่6 สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
ศรณี  ทวีรตัน ์1   กลุจิรา  รกัษนคร 2 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 ผูอ้  านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายสง่เสรมิประสิทธิภาพการจดัการศึกษากลุม่ที่ 6 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี 
เขต 1 วิธีการศึกษาไดศ้ึกษาจากกลุม่ตวัอย่างที่เป็นครูโรงเรียนกลุม่เครือข่ายสง่เสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา
กลุ่มที่ 6 จ านวนทัง้สิน้ 169 คน ไดม้าจากตารางก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของ เครจซี่; และ มอรแ์กน (Krejcie; & 
Morgan. 1970: 608-610) และใชว้ิธีการสุม่แบบแบ่งชัน้ภมูิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
คือ แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ระหวา่ง 0.80-1.00 

และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.91 สถิติที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการ
ทดสอบคา่ที (t-test) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนกลุม่เครอืขา่ยสง่เสรมิประสทิธิภาพการจดัการศึกษากลุม่ที่ 6 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้1) ดา้นความส าเรจ็ในการปฏิบตัิงาน 2) ดา้นความ
รบัผิดชอบ 3) ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 4) ดา้นการยอมรบันบัถือ และ 5) ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน 
 2. เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนกลุม่เครือข่ายสง่เสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษากลุม่ที่ 6 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์
การท างาน พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: แรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน, ครูโรงเรยีนกลุม่เครอืขา่ยสง่เสรมิประสทิธิภาพการจดัการศกึษากลุม่ที่ 6 
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E0038: การศึกษาการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
รพีพร  ศรทีองแท ้1   ทรงยศ  แกว้มงคล 2   ฑิวาวรรณ  สวุานิโช 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
3 อาจารย ์
 
บทคัดยอ่ 
 การศึกษาการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 ครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบรหิารความขดัแยง้ในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 จ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณก์ารท างาน กลุม่ตวัอย่างได้
จากการสุม่แบบแบง่ชัน้ โดยใชก้ลุม่อ าเภอเป็นหนว่ยการสุม่ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและหวัหนา้งาน จ านวนทัง้สิน้ 
150 คน เครื่องมือที่ใช ้ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั สถิติในการวิเคราะห ์
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี คา่รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที และการวิเคราะหค์วามแปรปรวน
แบบทางเดียว 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. การบริหารความขัดแยง้ในโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้แบบการหลกีเลีย่ง อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบความแตกตา่งของความคิดเห็นตอ่การบริหารความขดัแยง้ในโรงเรยีน ที่ระดบัการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียน โดยภาพรวม แบบการเอาชนะ และแบบการยอมให ้
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นแบบการรว่มมือ แบบการประนีประนอม และแบบการหลกีเลีย่ง 
มีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนั 
 3. การเปรยีบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการบรหิารความขดัแยง้ในโรงเรียน ที่ประสบการณ์
การท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารความขดัแยง้ในโรงเรียน โดยภาพรวม แบบการเอาชนะ แบบการ
รว่มมือ และแบบการหลีกเลีย่ง แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่น แบบการประนีประนอม และ
แบบการยอมให ้มีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ความขดัแยง้, การบรหิารจดัการความขดัแยง้ 
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E0039: การศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร ์
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
เมืองชล  ใจดี 1   ปราศรยั  ประวตัิรุง่เรอืง 2   ทรงยศ  แกว้มงคล 3 
1 นกัศกึษา 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
3 อาจารยท์ี่ปรกึษา 
 
บทคัดยอ่ 
 การศกึษาความคาดหวงัของผูป้กครองตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรยีนวดัพิรุณศาสตร ์สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังของ
ผูป้กครองในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนวดัพิรุณศาสตร ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาปทมุธานี 
เขต 2 จ าแนกตามระดบัการศึกษาและอาชีพ กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรียนวดัพิรุณศาสตร ์จ านวน 
144 คน โดยการสุม่แบบแบ่งชัน้ เครื่องมือที่ใช ้ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบมาตราสว่นประมาณค่า 
5 ระดบั มีคา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั .981 สถิติในการวิเคราะห ์ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี คา่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ผูป้กครองมีความคาดหวงัในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนวดัพิรุณศาสตร ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูป้กครองมีความคาดหวงัทกุดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงคะแนนเฉลี่ยมากไปนอ้ย  
ตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารงานทั่วไป ดา้นการบรหิารงานบคุคล ดา้นวิชาการ และดา้นงบประมาณ ตามล าดบั 
 2. การเปรียบเทียบคาดหวงัของผูป้กครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวดัพิรุณศาสตร ์จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา พบว่า ผูป้กครองที่มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีคาดหวงัของในการจดัการศึกษาของโรงเรียนวดัพิ รุณ
ศาสตร ์ในภาพรวมและรายดา้นทกุดา้นแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. การเปรียบเทียบคาดหวงัของผูป้กครองตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียนวดัพิรุณศาสตร ์จ าแนกตามอาชีพ 
ผูป้กครองที่มีอาชีพต่างกันมีคาดหวงัของในการจดัการศึกษาของโรงเรียนวดัพิรุณศาสตร ์ในภาพรวมและรายดา้น 
ทกุดา้นแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: ความคาดหวงั, การจดัการศกึษา 
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E0040: การศึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 
จินดา  จนัทรโ์อ 1   สมนกึ  การเีวท 2   วิโรชน ์ หมื่นเทพ 3 
1 คณะศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2, 3 อาจารย ์คณะศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาการด าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประกอบดว้ย  
7 ดา้น ประชากรที่ใช ้ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 135 คน ครูที่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบงานการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา จ านวน 135 คน รวม 270 คน กลุม่ตวัอยา่งที่ใช ้ผูอ้  านวยการสถานศกึษา และครู
ที่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบงานประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา รวมทัง้สิน้จ านวน 159 คน ก าหนดขนาดกลุม่
ตวัอย่างโดยใชต้ารางของ เครจซี; และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) การสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ 
(Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถาม แบบตรวจรายการ (Check list) มีค่าความเช่ือมั่น

เทา่กบั 0.89 วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ค่ารอ้ยละ, คา่เฉลีย่ (X ), สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ 
ไดแ้ก่ สถิติทดสอบคา่ที (t-test) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 พบว่า มีระดบัการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก ( X = 
4.09, S.D. = .59) เมื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น และสว่นดา้นท่ีมีคะแนนเฉลีย่ต ่าสดุ คือ การ

ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา (X = 4.01) 
 2. ผลการวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ จ าแนกตามระดบัการศกึษาและประสบการณก์ารท างาน 
  2.1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน  และเมื่อเปรียบเทียบรายด้านทุกด้าน พบว่า  
ไมแ่ตกตา่งกนั 
  2.2 จ าแนกตามประสบการณก์ารท างาน พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเมื่อเปรียบเทียบรายดา้น ทกุดา้น 
พบวา่ แตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: การด าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

123



การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต ์“นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” 

มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ ประจ าปี 2565                                                            25 มีนาคม 2565 
 

E0041: การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
วีรพงษ์  ชะมา้ยเมียง 1   กลุจิรา  รกัษนคร 2 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 ผูอ้  านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัคณุภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 2) เพื่อ
ศกึษาประสทิธิผลของสถานศกึษา และ 3) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการบรหิารงานวิชาการกบัประสทิธิผลของ
สถานศึกษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด วิธีการศึกษาไดศ้ึกษาจากกลุม่ตวัอยา่งที่เป็น
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูหวัหนา้ฝ่ายวิชาการของสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศึกษาตราด โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 136 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดบั โดยมีค่าความเที่ยงตรง IOC ระหว่าง 0.80-1.00 และค่าความเช่ือมั่นของ Cronbach ทัง้ฉบบั 

0.98 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
แบบสเปียรแ์มน คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยู่ในระดบัมากทกุดา้น เรยีงจากมากไปนอ้ย คือ 1) ดา้น
การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา 2) ดา้นการบรหิารจดัการเรยีนรู ้3) ดา้นการนิเทศการจดัการเรียนรู ้และ 4) ดา้นการ
วิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนรู ้
 2. ประสทิธิผลการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา
ตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุดา้น เรียงจากมากไปนอ้ย 
คือ 1) ดา้นการพฒันาสถานศึกษา 2) ดา้นการแกปั้ญหาในสถานศึกษา 3) ดา้นการผลิตนกัเรยีนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรยีนสงู 
 3. ความสมัพนัธร์ะหว่างการบริหารวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาตราด โดยรวมมีความสมัพนัธท์างบวกในระดบัสงูมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: การบรหิารงานวิชาการ, ประสทิธิผล 
 

124



การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต ์“นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” 

มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ ประจ าปี 2565                                                            25 มีนาคม 2565 
 

E0042: การศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 
นศุรา  จนัทะคาม 1   พรพิมล  ประวตัิรุง่เรอืง 2   กลุจิรา  รกัษนคร 3 
1 นกัศกึษา 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
3 อาจารยท์ี่ปรกึษา 
 
บทคัดยอ่ 
 การศกึษาภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษาโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุ ี
ครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสงักัด
องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัชลบรุี จ าแนกตามต าแหน่ง ระดบัการศึกษา และประสบการณก์ารท างาน กลุม่ตวัอย่าง
ไดม้าจากการสุม่อย่างง่ายตามตารางของ เครจซี; และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครู จ านวนทัง้สิน้ 265 คน เครื่องมือที่ใช ้ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 
ระดบั ซึ่งมีค่า IOC ของขอ้ค าถามอยู่ระหวา่ง 0.60-1.00 และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากบั เท่ากบั .983 

สถิติในการวิเคราะห ์ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ
คา่ที (t-test) และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสงักัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัชลบุรี มีภาวะผูน้  าทางวิชาการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปนอ้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นการนิเทศและการประเมินผลดา้นการสอน ดา้นการประสานงานดา้นการใชห้ลกัสตูร ดา้นการก าหนด
เปา้หมายของสถานศึกษา ดา้นการสง่เสรมิใหม้ีการพฒันาวิชาชีพ และดา้นการตรวจสอบความกา้วหนา้ของนกัเรยีน 
ตามล าดบั 
 2. ผลการเปรยีบเทียบภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามต าแหน่ง ระดบัการศึกษา และ
ประสบการณท์ างาน 
  2.1 ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหาร โดยภาพรวม  
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา ดา้นการนิเทศและการ
ประเมินผลดา้นการสอน และดา้นการประสานงานดา้นการใชห้ลกัสตูรแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัที่ .05 
  2.2 ครูและผูบ้รหิารสถานศกึษาที่มีระดบัการศกึษาตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่ภาวะผูน้  าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัที่ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการก าหนด
เปา้หมายของสถานศึกษา ดา้นการนิเทศและการประเมินผลดา้นการสอน และดา้นการประสานงานดา้นการใชห้ลกัสตูร
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัที่ .05 
  2.3 ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้  าทาง
วิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยภาพรวมและรายดา้นทกุดา้นไมแ่ตกตา่งกนั 
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ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  า, ภาวะผูน้  าทางวิชาการ, ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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E0044: ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เลีย้งโคนม สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
จฬุาวรรณ  พนันรุกัษ์ 1   สมนกึ  การเีวท 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารย ์คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวงัของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการ
บริหารงานโรงเรยีนนิคมสรา้งตนเองเลีย้งโคนม สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต 2 จ าแนก
ตามเพศ อาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษา กลุม่ตวัอย่าง คือ ผูป้กครองของนกัเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนนิคม
สรา้งตนเองเลีย้งโคนม จ านวนทัง้สิน้ 114 คน จากการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งตามตารางส าเรจ็รูปของ เครจซี; และ 
มอรแ์กน และการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) ซึ่งเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความตรงเชิงเนือ้หา(IOC) เท่ากบั 1 และมีค่าความเช่ือมั่น 0.97 และใชส้ถิติการแจกแจง

ความถ่ี การหาค่ารอ้ยละ การหาค่าเฉลี่ย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t-test Independent 
และการทดสอบคา่ F-test 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 ความคาดหวงัของผูป้กครองนกัเรยีนที่มีต่อการบรหิารงานของโรงเรียนนิคมสรา้งตนเองเลีย้งโคนม สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาสระบรุ ีเขต 2 โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า 
อยู่ในระดบัมากทกุดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี ้ดา้นการบริหารงานบคุคล ดา้นการบริหารงานทั่วไป ดา้นการ
บรหิารงานงบประมาณ และดา้นการบรหิารงานวิชาการ 
 เปรียบเทียบความคาดหวงัของผูป้กครองนกัเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนนิคมสรา้งตนเองเลีย้ง  
โคนม สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาสระบรุ ีเขต 2 จ าแนกตามเพศ อาย ุอาชีพ และระดบัการศกึษา 
โดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ความคาดหวงัของผูป้กครอง การบรหิารงานของโรงเรยีน 
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E0045: การศึกษาระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
สวนเทพรัตนท์ปีไท้เฉลิมพระเกียรต ิสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 
ภรูติา  เบาเนิด 1   สมนกึ  การเีวท 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตสวนเทพรตันท์ีปไทเ้ฉลมิพระเกียรติ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาปทมุธานี 
จ าแนกตามเพศ ประสบการณก์ารท างาน และขนาดของสถานศกึษา โดยตวัอยา่ง คือ ครูโรงเรยีนในสหวิทยาเขตสวน
เทพรตันท์ีปไทเ้ฉลิมพระเกียรติ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาปทมุธานี ปีการศึกษา 2564 จ านวน 
226 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (F) ค่ารอ้ยละ (P) คา่เฉลี่ย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติ
ทดสอบสมมติฐานที่ก าหนดไวด้ว้ย การทดสอบค่าที (t-test for Independent Samples) และการทดสอบค่า F-test 
(One-Way Analysis of  Variance : ANOVA) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ระดบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสวนเทพรตันท์ีปไทเ้ฉลิม - 
พระเกียรติ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาปทมุธานี มีคา่เฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณา
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพรายดา้นแลว้ พบว่า การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตสวนเทพรตันท์ีปไทเ้ฉลิมพระเกียรติ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี อยู่ใน
ระดบัมาก ทัง้ 5 ดา้น เรยีงตามค่าคะแนนเฉลีย่จากมากไปหานอ้ย คือ การสนบัสนนุและการเป็นผูน้  ารว่มกนั รองลงมา
คือ การเรยีนรูร้ว่มกนัและการประยกุตใ์ชค้วามรู ้การก าหนดวิสยัทศันแ์ละคา่นิยมรว่ม การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่ง
บคุคล และการจดัสภาพท่ีเอือ้อ านวย ตามล าดบั 
 2. เปรียบเทียบระดบัการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสวนเทพรตัน์ 
ทีปไทเ้ฉลิมพระเกียรติ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาปทมุธานี จ าแนกตามเพศ ประสบการณก์าร
ท างาน และขนาดของสถานศึกษา พบว่า ความคิดเห็นต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพไม่ขึน้อยู่กบัเพศ 
ประสบการณก์ารท างาน และขนาดของสถานศกึษา กลา่วคือ เพศ ประสบการณก์ารท างาน และขนาดของสถานศกึษา 
มีความคิดเห็นตอ่การเป็นชุมชนแหง่การเรียนรูท้างวิชาชีพของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสวนเทพรตันท์ีปไทเ้ฉลิมพระ -
เกียรติ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาปทมุธานี ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวิชาชีพ, สหวิทยาเขตสวนเทพรตันท์ีปไทเ้ฉลมิพระเกียรติ 
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E0046: ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
วศิณี  สรุยิวงษ์ 1   สมนกึ  การเีวท 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค ์เพื่อศกึษาภาวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรยีน 
และความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 โดยตวัอย่าง คือ ครูในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งเก็บขอ้มูลรวบรวมโดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 297 คน จากการ
ก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งตามตารางส าเรจ็รูปของ เครจซี; และ มอรแ์กน ไดม้าโดยวิธีการสุม่อยา่งง่าย เครือ่งมือ
ที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ วิเคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใชส้ถิติหาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ภาวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ย ไดด้งันี ้ดา้นการมีจินตนาการ ดา้นการแกปั้ญหา ดา้นการมีวิสยัทศัน ์ดา้นการมีความยืดหยุ่น และดา้น
ความไวว้างใจ 
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย ดังนี ้ดา้น
ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศกึษา ดา้นความสามารถในการปรบัเปลีย่นและพฒันาสถานศกึษา ดา้น
ความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหม้ีเจตคติทางบวก และดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีนสงู 
 3. ภาวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวม พบว่า มีความ  
สมัพนัธก์นัในระดบัสงูและเป็นไปในทิศทางบวก (r = 0.80) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 จากผลการวิจยั ผูม้ี
ส่วนรบัผิดชอบในการจัดการศึกษาตอ้งใหค้วามส าคัญและเอาใจใส่ต่อการพัฒนาและปรบัปรุ งตนเองอยู่เสมอ 
นอกจากนีค้วรสง่เสริมและสนบัสนนุใหบ้คุลากรภายในโรงเรียนสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเต็มก าลงัความสามารถ
ตามศกัยภาพท่ีมี เพื่อใหเ้กิดประสทิธิผลที่ดีของสถานศกึษาในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรค,์ ประสทิธิผลของโรงเรยีน 
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E0047: การศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามทัศนะของครูโรงเรียนบางบ่อ
วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 
นิยม  ขจรเนติกลุ 1   ทรงยศ  แกว้มงคล 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลัยนอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตามทัศนะของครูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาสมทุรปราการ ครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทียบการด าเนินงาน
ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนตามทศันะของครูโรงเรยีนบางบ่อวิทยาคม สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา
สมทุรปราการ จ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณก์ารท างาน กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการสุม่อย่างง่ายตาม
ตารางก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของ เครซี่; และ มอรแ์กน ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จ านวนทัง้สิน้ 103 คน 
เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มีคา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั .944 สถิติ
ในการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ที 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) การด าเนินงานระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนตามทศันะของครู โรงเรยีนบางบอ่วิทยาคม 
ในภาพรวมและรายดา้นทกุดา้น อยู่ในระดบัมาก 2) ครูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีทศันะ
ตอ่การด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีน ในภาพรวมและรายดา้นทกุดา้นไม่แตกตา่งกนั 3) ครูโรงเรยีนบางบ่อ
วิทยาคมที่มีประสบการณก์ารท างานต่างกนั มีทศันะต่อการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ในภาพรวมและ
รายดา้นทกุดา้นไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน, ทศันะของครู 
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E0048: แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
พชัราภรณ ์ โพธ์ิกลุ 1   สมศกัดิ ์ คงเท่ียง 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทียบแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครูในศนูยเ์ครอืขา่ย
สถานศกึษาทบัทิมสยาม สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด จ าแนกตามเพศและประสบการณใ์น
การท างาน กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูในศนูยเ์ครอืขา่ยสถานศกึษาทบัทิมสยาม สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด ปีการศกึษา 2564 ซึง่ใชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple random sampling) 
จ านวน 91 คน โดยใชเ้ครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 
scale) จ านวน 34 ขอ้ โดยมีคา่อ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ที่ระหวา่ง .52-.90และค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั .97 วิเคราะห์

ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติโดยใชค้า่เฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การทดสอบค่าที (t-test) การทคสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท าการเปรยีบเทียบคา่เฉลีย่รายคูด่ว้ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูในศนูยเ์ครือข่ายสถานศึกษาทบัทิมสยาม สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาตราด โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทกุดา้น 
 2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามเพศ ทัง้โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส  าคญัทางสถิติ ยกเวน้ ดา้นการยอมรบันบัถือ แตกตา่งกนัอยา่งมีส  าคญัทางสถิติ .05 
 3. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ .01 
 
ค าส าคัญ: แรงจงูใจ, ศนูยเ์ครอืขา่ยสถานศกึษาทบัทิมสยาม 
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E0049: การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อทักษะการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในอ าเภอ 
ทับสะแก ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 
 
พีระพล  เพียรเสมอ 1   ทรงยศ  แกว้มงคล 2 
1 คณะศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยค์ณะศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อทักษะการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในอ าเภอทับสะแก 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 ครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ทกัษะการบริหารสถานศกึษาโรงเรยีนในอ าเภอทบัสะแก ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขีนัธ ์
เขต 1 จ าแนกตามเพศและระดบัการศึกษา ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 1) ทกัษะดา้นความรูค้วามคิด 2) ทกัษะดา้น
เทคนิค 3) ทกัษะดา้นการศกึษาและสอน 4) ทกัษะดา้นมนษุย ์5) ทกัษะดา้นมโนภาพ กบักลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ ครูในอ าเภอทบัสะแก ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรขีนัธ ์เขต 1 รวมจ านวน 165 โดยใช้
แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูตอ่ทกัษะการบรหิารสถานศกึษาโรงเรยีนในอ าเภอทบัสะแก ส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ค่าความ
เช่ือมั่นเทา่กบั .93 และคา่ความเที่ยงตรง IOC ระหวา่ง 0.6-1.00 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหไ์ดแ้ก่ คา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test โดยน าไปทดลองสอบถาม (try-out) กบักลุม่ทดลองสอบ จ านวน 30 คน 
 ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อทกัษะการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในอ าเภอทบัสะแก 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรขีนัธ ์เขต 1 สามารถสรุปผลการวิจยั ได ้ดงันี ้
 1. ผลการศกึษาความคิดเห็นของครูตอ่ทกัษะการบรหิารสถานศกึษาโรงเรยีนในอ าเภอทบัสะแก ส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรขีนัธ ์เขต 1 โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น 
พบว่า ดา้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสงูสดุ อยู่ในระดบัมาก คือ ทกัษะดา้นความรูค้วามคิด รองลงมาคือ ทกัษะดา้นเทคนิค  
ทกัษะดา้นมนษุย ์ทกัษะดา้นการศกึษาและการสอน สว่นดา้นท่ีมีคะแนนเฉลีย่ต ่าสดุ คือ ทกัษะดา้นมโนภาพ 
 2. ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูต่อทักษะการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน
อ าเภอทบัสะแก ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรขีนัธ ์เขต 1 จ าแนกตามเพศและระดบัการศกึษา 
ปรากฏผล ดงันี ้โดยรวมครูมีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนั และเมื่อเปรยีบเทียบรายดา้น ทกุดา้น พบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น, ทกัษะการบรหิาร 
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E0050: การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด
ปราจีนบุร ี
 
กนกวรรณ  ทิพยสขุ 1   วิโรจน ์ หมื่นเทพ 2   สมศกัดิ ์ คงเที่ยง 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2, 3 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลในจงัหวดัปราจีนบรุี และเพื่อเปรยีบเทียบการมีสว่นรว่มการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรยีนสงักดัเทศบาล
ในจงัหวดัปราจีนบรุ ีจ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน และระดบัการศกึษา กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
ครู ในโรงเรยีนสงักดัโรงเรยีนเทศบาลในจงัหวดัปราจีนบรุ ีปีการศกึษา 2564 จ านวน 142 คน เครือ่งมือที่ใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบ
ความแตกตา่งรายคูด่ว้ยวิธี Least Significance Difference (LSD) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. การมีสว่นรว่มการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลในจงัหวดัปราจีนบรุี โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก (X = 3.98, S.D. = 0.78) สว่นรายดา้น พบวา่ รายดา้น เรยีงจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการมีสว่นรว่ม

ในการรบัผลของการปฏิบตัิงานท่ีเกิดขึน้ (X = 4.21, S.D. = 0.67) ดา้นการมีสว่นรว่มในการปฏิบตัิการ (X = 3.99, 

S.D. = 0.85) ดา้นการมีสว่นรว่มในการประเมินผล (X = 3.89, S.D. = 0.89) และดา้นการมีสว่นรว่มในการวางแผน

และตดัสนิใจ (X = 3.82, S.D. = 0.87) ตามล าดบั 
 2. เปรยีบเทียบการมีสว่นรว่มการบรหิารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสงักดัเทศบาลในจงัหวดัปราจีนบรุ ี
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน และระดบัการศึกษา พบว่า การมีสว่นรว่มการบรหิารงานวิชาการของครูใน
โรงเรยีนสงักดัเทศบาลในจงัหวดัปราจีนบรุ ีจ าแนกตามประสบการณใ์นการท างานและจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
โดยรวมและรายดา้น แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การมีสว่นรว่ม, การบรหิารงานวิชาการ 
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E0051: การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของ
โรงเรียนเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1 
 
กรวิภา  ประเสรฐิพรม 1   พรพิมล  ประวตัิรุง่เรอืง 2   กลุจิรา  รกัษนคร 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
3 ผูอ้  านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อศึกษาการด าเนินงานตามระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 2) เพื่อศึกษา
ระดบัคณุภาพชีวิตนกัเรยีน และ 3) เพื่อศกึษาการด าเนินงานตามระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนที่สง่ผลตอ่คณุภาพชีวิต
นักเรียนของโรงเรียนเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  
วิธีการศึกษาไดศ้ึกษาจากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผูบ้ริหารและครู จ านวนทัง้สิน้ 205 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.98 และค่าความเที่ยงตรง (IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์
การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเขตคณุภาพศรีมหาโพธิ สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรุี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.02, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล 
ดา้นการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหา ดา้นการสง่ตอ่ ดา้นการคดักรองนกัเรยีน และดา้นการสง่เสรมินกัเรยีน 
 2. คณุภาพชีวิตนกัเรยีนของโรงเรียนเขตคณุภาพศรมีหาโพธิ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

ปราจีนบรุ ีเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.32, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยู่ในระดบั
มากทกุดา้น เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นรา่งกาย ดา้นการจิตใจ ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม และดา้น
การเรยีนรู ้
 3. การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของโรงเรียนเขต
คณุภาพศรีมหาโพธิ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปราจีนบรุี เขต 1 โดยภาพรวม มีทัง้หมด 4 ดา้น 
โดยดา้นท่ีดีที่สดุที่ถกูคดัเลอืกเขา้สมการเป็นดา้นแรก คือ ดา้นการสง่ตอ่ (X5) ดา้นการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล (X1) 
ดา้นการส่งเสริมนักเรียน (X3) และด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหา (X4) ซึ่งการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรยีนสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตนกัเรยีน แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัที่ .05 สว่นดา้นการคดักรองไมแ่ตกตา่ง 
  ค่าน า้หนกัความส าคญัของการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา คือ ดา้น
การส่งต่อ (X5) ดา้นการรูจ้กันกัเรียนเป็นรายบคุคล (X1) ดา้นการสง่เสริมนกัเรียน (X3) และดา้นการป้องกนัและการ
แก้ไขปัญหา (X4) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของโรงเรียนเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
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การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรุี เขต 1 โดยภาพรวม มีค่าเทา่กบั 0.661, 0.391, 0.158 และ 0.144 ค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธพ์หคุณูเทา่กบั 0.868 แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การด าเนินงานตามระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน คณุภาพชีวิตนกัเรยีน 
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E0052: ปัจจัยความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
 
สยามรฐั  ลอยพิมาย 1   กลุจิรา  รกัษนคร 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ    
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาและเปรยีบเทียบปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์รของบคุลากรโรงเรียน
เบญจมราชานสุรณ ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษานนทบรุี จ าแนกตามเพศ ประสบการณก์ารท างาน 
และการด ารงต าแหน่ง ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ บคุลากรโรงเรยีนเบญจมราชานสุรณ ์สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานนทบรุ ีจ านวน 106 คน เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นทัง้

ฉบบั .95 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูใชค้รอ้ยละ (Percentage) คา่เฉลี่ย (X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติ
ที่ใช ้คือ การทดสอบค่าที (t-test) คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจึงท าการ
ทดสอบความแตกตา่งรายคูด่ว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ปัจจัยความผูกพันที่มีต่อองคก์รของบุคลากรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษานนทบรุ ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. การเปรียบเทียบปัจจัยความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรโรง เรียนเบญจมราชานุสรณ์ สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานนทบรุ ีจ าแนกตาม เพศ ประสบการณก์ารท างาน และการด ารงต าแหนง่ 
  2.1 ปัจจยัความผกูพนัที่มีต่อองคก์รของบคุลากรโรงเรียนเบญจมราชานสุรณ ์ทัง้ในภาพรวมและรายดา้น
ที่มีเพศตา่งกนั มีปัจจยัความผกูพนัท่ีมีตอ่องคก์รไมแ่ตกตา่งกนั 
  2.2 ปัจจยัความผกูพนัท่ีมีตอ่องคก์รของบคุลากรโรงเรยีนเบญจมราชานสุรณ ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษานนทบรุี โดยภาพรวม ดา้นความเช่ือมนัอย่างแรงกลา้ที่จะยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ร และความเต็มใจที่จะทุม่เทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชนข์ององคก์ร พบวา่บคุลากรท่ีมีประสบการณ์
ในการท างานต ่ากวา่ 5 ปี กบัมากกวา่ 10 ปี และ 5-10 ปี กบัมากกวา่ 10 ปี มีปัจจยัความผกูพนัที่มีตอ่องคก์รแตกตา่งกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีระดบั .05 ส่วนดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที่จะด ารงไวซ้ึ่งความเป็นสมาชิกของ
องคก์ร พบว่าบคุลากรท่ีมีประสบการณใ์นการท างานต ่ากว่า 5 ปี 5-10 ปี และ 10 ปี ขึน้ไป มีปัจจยัความผกูพนัของ
บคุลากรทีมีตอ่องคก์รไมแ่ตกตา่งกนั 
  2.3 ปัจจยัความผกูพนัที่มีต่อองคก์รของบคุลากรโรงเรียนเบญจมราชานสุรณ ์ทัง้ในภาพรวมและรายดา้น
ที่ด  ารงต าแหนง่ตา่งกนั มีปัจจยัความผกูพนัท่ีมีตอ่องคก์รไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัความผกูพนัท่ีมีตอ่องคก์ร 
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E0053: การศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
รตันาภรณ ์ นงพรมมา 1   สมศกัดิ ์ คงเท่ียง 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาและเปรยีบเทียบภาวะผูน้  าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การ
บริหารงาน และประเภทของสถานศึกษา กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศึกษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในปีการศกึษา 2564 ใชเ้กณฑก์ าหนดกลุม่ตวัอยา่งจากตารางของ 
Krejcie; & Morgan (1970: 607-610) แลว้ใชก้ารสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) ตามประเภทของ
สถานศกึษา ไดก้ลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 103 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 
5 ระดบั (Rating scale) จ านวน 30 ขอ้ มีคา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ระหวา่ง .53-.86 และคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม

ทัง้ฉบบัเท่ากบั .98 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย คา่เฉลี่ย ( X ) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบคา่ที (t-test) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. การศึกษาภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ 

การกระตุน้ทางสติปัญญา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.82, S.D. = .05) รองลงมาคือ การค านึงถึงความ

เป็นปัจเจกบุคคล (X = 3.81, S.D. = .05) การสรา้งแรงบนัดาลใจ (X = 3.80, S.D. = .59) และ ดา้นที่นอ้ยที่สดุ คือ 

การมีอิทธิพลอยา่งมีอดุมการณ ์(X = 3.73, S.D. = .57) ตามล าดบั 
 2. ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามประสบการณก์ารบรหิารงานและประเภทของสถานศกึษา 
โดยรวมและรายดา้น การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์และการกระตุน้ทางสติปัญญา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 การกระตุน้ทางสติปัญญา และการค านงึถึงความเป็นปัจเจกบคุคล ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  าการเปลีย่นแปลง, ผูบ้รหิารสถานศกึษา, ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 
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E0054: การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
ศรญัญา  เหลา่ลาด 1   ปราศรยั  ประวตัิรุง่เรอืง 2   ทรงยศ  แกว้มงคล 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 
2, 3 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ในสงักัดส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 จ าแนกตามเพศและประสบการณท์ างาน กลุม่ตวัอย่าง คือ 
ครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 ซึ่งเก็บรวมรวมขอ้มลูโดยแบบสอบถาม 
จ านวน 331 คน จากการก าหนดขนาดตวัอย่าง โดยใชต้าราง Krejcie; & Morgan (ภาวิดา  ธาราศรีสทุธิ; และคณะ. 
2555: 132) จากนัน้ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย และใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอา้งอิงประเภทการวิเคราะห์
ถดถอยพหคุณูในการวิเคราะหข์อ้มลู 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. การบรหิารงานวิชาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปทมุธานี 
เขต 1 โดยภาพรวม พบวา่ ครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุ 3 ดา้น ล าดบัแรก พบวา่ การวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรยีน รองลงมาคือ การพฒันา
กระบวนการ และดา้นการพฒันาหรอืด าเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามคิดเห็นการพฒันาสาระหลกัสตูรทอ้งถ่ิน ตามล าดบั 
สว่นดา้นท่ีมีคา่เฉลีย่ต ่าที่สดุ คือ ดา้นการพฒันาและใชส้ือ่เทคโนโลยีทางการศกึษา 
 2. ผลการเปรยีบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบรหิารงานวิชาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 จ าแนกตามเพศและประสบการณใ์นการท างาน มีความคิดเห็นต่อ
การบรหิารงานวิชาการไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: การบรหิารงานวิชาการ ความคิดเห็นของครู 
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E0055: ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 
กมลชนก  สถิตกลู 1   สมศกัดิ ์ คงเท่ียง 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาระดบัภาวะผูน้  า 2) เปรยีบเทียบภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในศตวรรษที่ 21 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนและ
ประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในปีการศกึษา 2564 จ านวน 315 คน เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้แบง่เป็น 2 ตอน 
ดงันี ้ตอนที่ 1ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) โดยการสอบถามเก่ียวกบัขนาดโรงเรยีน และประสบการณก์ารท างาน ตอนท่ี 2 ระดบัภาวะผูน้  าผูบ้รหิาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นแบบสอบถาม
ลกัษณะมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั จ านวน 38 ขอ้ โดยมีคา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ระหวา่ง 0.40 
ถึง 0.87 และค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบั 0.97 การวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูป สถิติที่ใชใ้นการ
วิเคราะหภ์าวะผูน้  าผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 โดยการหาคา่เฉลีย่ (Mean) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบที (t-test) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. การศึกษาภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น ดา้นที่มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ 

ผูน้  าการเปลีย่นแปลง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (X = 4.49, S.D. = .27) รองลงมาคือ ผูน้  าเชิงดิจิตอลและผูน้  า

สนุทรยีสนทนา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.47, S.D. = .29) และระดบัที่นอ้ยที่สดุ คือ ผูน้  าเชิงจรยิธรรม 

มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.46, S.D. = .29) ตามล าดบั 
 2. ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
  2.1 ขนาดโรงเรยีนที่แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษ  
ที่ 21 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา้นผูน้  าเชิงจริยธรรม ดา้นผูน้  าเชิงดิจิตอล 
ดา้นผูน้  าสนุทรยีสนทนาและดา้นผูน้  าการเปลีย่นแปลงตา่งกนั 
  2.2 ประสบการณท์ี่แตกตา่งกนัมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดา้นผูน้  าเชิงจรยิธรรม ดา้นผูน้  าเชิงดิจิตอล ดา้นผูน้  าการ
เปลีย่นแปลงไมต่า่งกนั แตด่า้นผูน้  าสนุทรยีสนทนามีความคิดเห็นแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  า, ผูบ้รหิารสถานศกึษาศตวรรษที่ 21 
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E0056: การศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
อรอนงค ์ เหลือ่มล ำ้ 1   กลุจิรำ  รกัษนคร 2 
1 นกัศกึษำปรญิญำโท คณะศกึษำศำสตร ์สำขำวิชำกำรบรหิำรกำรศกึษำ มหำวิทยำลยันอรท์กรุงเทพ 
2 ผูอ้  ำนวยกำรหลกัสตูรศกึษำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวิชำกำรบรหิำรกำรศกึษำ มหำวิทยำลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 กำรวิจัยครัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำและเปรียบเทียบภำวะผูน้  ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำปทมุธำนี เขต 1โดยจ ำแนกตำมเพศและประสบกำรณก์ำรท ำงำน วิธี
กำรศกึษำไดศ้ึกษำจำกกลุม่ตวัอยำ่งที่เป็นครูโรงเรยีนสงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทมุธำนี เขต 1 
จ ำนวนทัง้สิน้ 331 คน ไดม้ำจำกตำรำงก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอย่ำงของ เครจซี ; และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 
1970: 608) ใชว้ิธีกำรสุม่แบบแบง่ชัน้ภมูิ (Startified Random Sampling) เครือ่งมือที่ใชใ้นกำรวจิยั คือ แบบสอบถำม
ประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดบั มีคำ่ควำมเที่ยงตรง IOC ระหวำ่ง 0.80-1.00 และคำ่ควำมเช่ือมั่น (Reliability) 

เทำ่กบั 0.83 สถิติที่ใชใ้นกำรวิจยั ไดแ้ก่ คำ่เฉลีย่ (X ) สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และกำรทดสอบคำ่ที (t-test) 
 ผลกำรวิจยัพบวำ่ 
 1. ภำวะผูน้  ำของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำปทมุธำนี 
เขต 1 โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก และเมื่อพิจำรณำรำยดำ้น พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นกำรสรำ้ง
บำรมี ดำ้นกำรดลใจ ดำ้นกำรกระตุน้กำรใชปั้ญญำ ดำ้นกำรมุ่งควำมสมัพนัธเ์ป็นรำยบคุคล ดำ้นกำรใหร้ำงวลัอย่ำง
เหมำะสม และดำ้นกำรบรหิำรแบบวำงเฉย 
 2. เมื่อเปรียบเทียบภำวะผูน้  ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน สงักัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทมุธำนี เขต 1 โดยจ ำแนกตำมเพศและประสบกำรณก์ำรท ำงำน พบว่ำโดยภำพรวมและรำยดำ้นไม่
แตกตำ่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ภำวะผูน้  ำผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ, ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำปทมุธำนี เขต 1 
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E0057: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Base Learning) ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
 
พลอยไพลนิ  พรา้โน๊ต 1   เบญจรตัน ์ ราชฉวาง 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร ์และศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงาน (Project-Base Learning) รว่มกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู ้(5Es) กลุม่ตวัอย่าง 
ที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6/1 ที่ก าลงัศึกษาในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2564 โรงเรียนสาธิต
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 35 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) และเครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู ้2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3) แบบสอบถามความพงึพอใจ เวลาในการทดลอง 14 ชั่วโมง สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ t-test 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดย
การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน (Project-Based Learning) รว่มกบัเทคนิคการสืบเสาะหาความรู ้(5Es) พบวา่ นกัเรยีน
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรยีนเฉลีย่เท่ากบั 33.14 คิดเป็นรอ้ยละ 82.85 อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ก าหนดไว ้
 2. การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในรายวิชาวิทยาศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยการจัดการเรียนรูแ้บบโครงงาน (Project-Based Learning) รว่มกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู ้(5Es) พบว่า 
หลงัเรยีนนกัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้บบโครงงาน (Project-Based 
Learning) ร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู ้(5Es) ทัง้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ ไดแ้ก่ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้รองลงมาคือ ดา้นการวดัผลและประเมินผล สว่น
ดา้นท่ีมีคะแนนเฉลีย่ต ่าสดุ คือ ดา้นสือ่การเรยีนรู ้
 
ค าส าคัญ: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การจดัการเรียนรูแ้บบโครงงาน (Project-Base Learning) เทคนิคการสืบเสาะ 

หาความรู ้(5Es) 
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E0058: แรงจูงใจในการท างานของครูโรงเรียนวัดเขียนเขต สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
เฉลมิวงค ์ สงัขส์วุรรณ 1   สมศกัดิ ์ คงเที่ยง 2 
1 นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยท์ี่ปรกึษาคณะศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของครูโรงเรยีนวดัเขียนเขต 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 จ าแนกตามเพศ ประสบการณใ์นการท างาน และ
ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ครูในโรงเรียนวัดเขียนเขต สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 130 คน เครื่องมือ ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .92 สถิติในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (X ) คา่สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คา่รอ้ยละ ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) การทดสอบคา่ที (t-test) Independent Samples Test 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. แรงจูงใจในการท างานของครูโรงเรียนวดัเขียนเขต สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทมุธานี เขต 2 เมื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากที่สดุ คือ 1) ดา้นสถานภาพของอาชีพ รองลงมา อยูใ่น
ระดบัมาก คือ 2) ดา้นความมั่นคงในงาน 3) ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน 4) ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 5) ดา้นความ 
สมัพนัธร์ะหว่างผูร้ว่มงาน 6) ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง 7) ดา้นการยอมรบันบัถือ 8) ดา้นความเป็นอยู่สว่นตวั  
9) ดา้นสภาพการท างาน 10) ดา้นโอกาสที่ไดร้บัความกา้วหนา้ในอนาคต 11) ดา้นนโยบายและการบรหิาร 12) ดา้น
ความรบัผิดชอบ 13) ดา้นวิธีการปกครอง บงัคบับญัชาและอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 14) ดา้นเงินเดือน 
 2. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของครูโรงเรียนวัดเขียนเขต สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 จ าแนกตามเพศ ประสบการณใ์นการท างาน และระดบัการศกึษา ดงันี ้
  2.1 ผลการเปรยีบเทียบเพศกบัแรงจงูใจในการท างานของครูโรงเรียนวดัเขียนเขต สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 พบว่า เพศต่างกนัโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ที่ .05 
  2.2 ผลการเปรยีบเทียบประสบการณใ์นการท างานกบัแรงจงูใจในการท างานของครูโรงเรยีนวดัเขียนเขต 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 2 พบวา่ ครูที่มีประสบการณใ์นการท างานต ่ากวา่ 10 ปี 
กบัครูที่มีประสบการณใ์นการท างาน 10 ปี ขึน้ไป มีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
  2.3 เปรยีบเทียบระดบัการศกึษากบัแรงจงูใจในการท างานของครูโรงเรยีนวดัเขียนเขต สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 พบวา่ ครูที่มีระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตรกีบัครูที่มีระดบัการศกึษา
สงูกว่าระดบัปริญญาตรมีีแรงจูงใจในการท างาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณารายดา้นแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัที่ .05 

142



การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต ์“นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” 

มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ ประจ าปี 2565                                                            25 มีนาคม 2565 
 
 
ค าส าคัญ: แรงจงูใจ, การท างานของครู 
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E0059: การใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรคใ์นสถานการณว์ิกฤต COVID-19 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
ศิรวิฒัน ์ แสงศิร ิ1   พนมพร  จนัทรปัญญา 2 
1 คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอรน์ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอรน์ 
 
บทคัดยอ่ 
 การศึกษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาการใชภ้าวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคใ์นสถานการณว์ิกฤต COVID-19 
ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การศกึษาครัง้นี ้คือ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู กลุม่เครอืขา่ยการศกึษามิ่งเมือง จ านวน 86 คน เครือ่งมือที่ใชศ้กึษา 
คือ แบบสอบถามและการสมัภาษณ ์ซึง่วิเคราะหข์อ้มลูจากคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเ์นือ้หา 
 ผลการศกึษาสรุปไดว้า่ 
 การใชภ้าวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคใ์นสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย
การศึกษามิ่งเมือง อ าเภอเมืองแพร ่จงัหวดัแพร ่ทัง้ 5 ดา้น พบว่า โดยรวมและรายดา้นมีการใชภ้าวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรค์
อยู่ในระดบับ่อยครัง้ มีรายละเอียดแต่ละดา้นดงันี ้ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ผูบ้ริหารนิเทศ
ติดตามผลการปฏิบตัิงานของครูในช่วงสถานการณว์ิกฤต COVID-19 เป็นรายบคุคลอย่างต่อเนื่อง ดา้นการมีวิสยัทศัน ์
พบว่า ผูบ้ริหารสรา้งความทา้ทายในการพฒันาผูเ้รียนของครูในช่วงสถานการณว์ิกฤต COVID-19 ดา้นการมีความ
ยืดหยุน่ พบวา่ ผูบ้รหิารปรบัตวัและปรบัปรุงวิธีการด าเนินงานของสถานศึกษา ดา้นการมีความคิดสรา้งสรรค ์พบว่า 
ผูบ้รหิารพลิกวิกฤตใหเ้ป็นโอกาสปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม และอาคารเรียนใหพ้รอ้มต่อการเปิดเรียนเมื่อสถานการณ์  
ดีขึน้ และดา้นการท างานเป็นทีม พบวา่ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่งการจดัการเรยีนการสอนแบบ
ออนไลนท์ี่เหมาะสมกบัผูเ้รยีนในสถานการณว์ิกฤต COVID-19 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  า ภาวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรค ์สถานการณว์ิกฤต 
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E0060: การใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรคใ์นการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 3 จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ศศิพร  สพุงษ์ 1   พนมพร  จนัทรปัญญา 2 
1 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอรน์ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอรน์ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อเพื่อศึกษาการใชภ้าวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคใ์นการบรหิารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศกึษาในกลุม่เครอืขา่ยพฒันาคณุภาพการศึกษาแม่แตง 3 จงัหวดัเชียงใหม่ กลุม่เปา้หมายที่ใชใ้นการ
วิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 5 คน รองผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูและบคุลากรทางการศึกษา  
ในกลุม่เครอืขา่ยพฒันาคณุภาพการศกึษาแมแ่ตง 3 จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 92 คน ในปีการศึกษา 2564 จ านวน 5 
โรงเรยีน เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามและการสมัภาษณ ์วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้วามถ่ี รอ้ยละ คา่เฉลี่ย 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหเ์นือ้หา 
 ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี ้
 การใชภ้าวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคใ์นการบรหิารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุม่เครือข่ายพฒันา
คณุภาพการศึกษาแม่แตง 3 จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมและรายดา้นมีการใชภ้าวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคใ์นการ
บริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบับ่อยครัง้ มีรายละเอียดดงันี ้การใชภ้าวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคใ์นการบริหารงานวิชาการ
ในงานหลกัสตูร ดา้นการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล พบว่า ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนนุใหค้รูและบคุลากรใหร้บั
การอบรม สมัมนา ตามความสนใจและความถนดัของตน เพื่อน ามาใชห้ลกัสตูรของสถานศกึษา ดา้นการมีวิสัยทศัน ์
พบว่า ผูบ้ริหารสนบัสนนุส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรมีสว่นรว่มในการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา ดา้นการมี
ความยืดหยุ่น พบว่า ผูบ้รหิารสรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างาน จดัสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาใหเ้อือ้ต่อการ
น าหลกัสตูรไปใช ้ดา้นการมีความคิดสรา้งสรรค ์พบวา่ จดัท าหลกัสตูรเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา จดักระบวนการเรยีน
การสอนตา่ง ๆ โดยสามารถตรวจสอบได ้ดา้นการท างานเป็นทีม พบวา่ ผูบ้รหิารไวว้างใจใหก้บัครูและบคุลากรในการ
ปฏิบตัิงานและมีความเช่ือมั่นในทีมงานวา่จะสามารถน าหลกัสตูรไปใชใ้หบ้รรลตุามเป้าหมายที่วางไวไ้ด ้และการใช้
ภาวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคใ์นการบรหิารงานวิชาการในการจดัการเรยีนการสอน ดา้นการค านึงถึงปัจเจกบคุคล พบว่า 
ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนครูผูส้อนใหผ้ลิตสื่อหรือสรา้งนวตักรรมใหม่เพื่อใชใ้นการจัดการเรียนการสอนตาม
ความถนัดและความสนใจ ดา้นการมีวิสยัทัศน ์พบว่า ผูบ้ริหารส่ง เสริมใหค้รูจัดท าแผนวดัผลและประเมินผลให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาสาระการเรยีนรู ้หนว่ยการเรยีนรู ้แผนการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
ดา้นการมีความยืดหยุ่น พบวา่ ผูบ้ริหารสง่เสริมและสนบัสนนุใหค้รูผูส้อนจดับรรยากาศในหอ้งเรยีนใหเ้หมาะตอ่การ
เรียนรูข้องผูเ้รียน ดา้นการมีความคิดสรา้งสรรค ์พบว่า ผูบ้ริหารสง่เสริมใหค้รูน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรบัใชใ้น
การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และดา้นการท างานเป็นทีม พบว่า ผูบ้รหิารจดัระบบใหท้กุฝ่ายมีสว่นรว่ม
ในการพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละจดัการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนื่อง 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  า ภาวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรค ์การบรหิารงานวิชาการ 
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E0061: ศึกษาสภาพการด าเนินงานในการบริหารงานของโรงเรียนองครักษ ์สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
 
ชิตพล  ดีช่วย 1   พรพิมล  ประวตัิรุง่เรอืง 2   กลุจิรา  รกัษนคร 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
3 ผูอ้  านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบสภาพการด าเนินงานในการบรหิารงานของโรงเรยีน
องครกัษ์ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ทีและ
ประสบการณก์ารท างาน กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนองครกัษ์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษาปราจีนบรุ ีนครนายก จ านวนทัง้สิน้ 63 คน โดยการสุม่อยา่งง่าย (Simple random sampling) เครือ่งมือ
ที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั คา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั .84 และค่าความเที่ยงตรง IOC ระหวา่ง 0.80-1.00 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี คา่สถิติรอ้ยละ ค่าเฉลีย่เลขคณิต (X ) และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสมมติฐานดว้ย (t-test) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 ศึกษาสภาพการด าเนินงานในการบริหารงานของโรงเรียนองครกัษ์ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษาปราจีนบรุี นครนายก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากที่สดุ
ทุกดา้น โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ยตามล าดับ ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ ดา้นบุคคล ดา้นการบริหารทั่วไป ดา้น
งบประมาณ และเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานในการบรหิารงานของโรงเรียนองครกัษ์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศกึษาปราจีนบรุี นครนายก โดยจ าแนกตามต าแหนง่หนา้ที่และประสบการณก์ารท างานต่างกนั มีสภาพ
การด าเนินงานในการบริหารงานของโรงเรียนองครกัษ์ สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุร ี
นครนายก โดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: สภาพการบรหิารงาน, โรงเรยีนองครกัษ์ 
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E0062: ความคิดเห็นของครูต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอ าเภอทับสะแก 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 
 
ดิเรก  หสันีย ์1   พรพิมล  ประวตัิรุง่เรอืง 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในสถานศึกษาอ าเภอทบัสะแก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขีนัธ ์เขต 1 จ าแนกตาม
ประสบการณใ์นการอบรมและระดบัการศึกษา กลุม่ตวัอยา่งเป็นครูผูส้อน จ านวน 159 คน เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยั 
คือ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.95 สถิติที่ใชใ้นการวิจยั คือ รอ้ยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบ t-test 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ความคิดเห็นของครูตอ่การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอ าเภอทบัสะแก สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขีนัธ ์เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารวิชาการ ดา้นเทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานงบประมาณ ดา้น
เทคโนโลยีเพื่อการบรหิารทั่วไป และอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นเทคโนโลยีเพื่อบรหิารงานบคุคล 
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอ าเภอทบัสะแก สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรขีนัธ ์เขต 1 โดยจ าแนกตามประสบการณก์ารในการอบรม และ
ระดบัการศกึษา โดยภาพรวมและรายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการบรหิารสถานศกึษา 
 

147



การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต ์“นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” 

มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ ประจ าปี 2565                                                            25 มีนาคม 2565 
 

E0063: การศึกษาสภาพและแนวทางในการสร้างทมีงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
สดุารตัน ์ ศรแกว้ 1   ปราศรยั  ประวตัิรุง่เรอืง 2   ทรงยศ  แกว้มงคล 3 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2, 3 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อเพื่อศกึษาสภาพการสรา้งทีมงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 วิธีการศึกษาไดศ้ึกษาจากกลุม่ตวัอย่างที่เป็นผูบ้ริหารและครูของ
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 จ านวน 336 คน โดยใชต้ารางส าเรจ็รูป
ของ เครจซี; และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนที่ 1 การศกึษาสภาพการสรา้งทีมงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา
ปทมุธานี เขต 1 โดยการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของครูในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทมุธานี เขต 1 จ านวน 331 คน วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่ความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 2 การ
น าเสนอแนวทางการสรา้งทีมงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี 
เขต 1 ขอ้มูลไดม้าจากการสมัภาษณผ์ูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกับการสรา้งทีมงาน จ านวน 5 คน วิเคราะหข์อ้มูลโดยการ
วิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ผลการศึกษาสภาพการสรา้งทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1 พบวา่ สภาพและแนวทางในการสรา้งทีมงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และระดบัปฏิบตัิ เรยีงตามคา่เฉลีย่จาก
มากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการเก็บขอ้มลูของทีมงาน รองลงมาคือ ดา้นการรบัรูปั้ญหาของทีมงาน ดา้นการวางแผนของ
ทีมงาน ดา้นการประเมินผลงานของทีมงาน และล าดบัสดุทา้ยมีคา่เฉลีย่ต ่าสดุ คือ ดา้นการปฏิบตัิงานของทีมงาน 
 2. ผลการวิเคราะหแ์นวทางและน าเสนอแนวทางการสรา้งทีมงานของผูบ้รหิารสถานศึกษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานี เขต 1 พบวา่ ควรมีการสง่เสริมสนบัสนนุ ใหผู้บ้รหิารและครูเขา้รบัการอบรม 
เพิ่มพนูความรูค้วามสามารถในการวางแผน ออกแบบ และสรา้งสรรคกิ์จกรรมหรอืโครงการตามศกัยภาพ เพื่อพฒันา
บริบทของสถานศึกษาและพัฒนาทีมงานใหเ้ขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ ครูมีการเก็บรวบรวมปัญหาที่เกิดขึน้ใน
สถานศึกษาตรงกบัความเป็นจริง ผูบ้ริหารสง่เสริมและสนบัสนุนใหค้รูมีการพฒันาทกัษะในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
และวิเคราะหข์อ้มลู และครูสามารถวิเคราะหข์อ้มลูและใชว้ิธีการแกไ้ขที่เหมาะสม ตรงประเด็น สว่นส าคญัอีกประการ
คือผู้บริหารและครูร่วมกันวิเคราะหปั์ญหาที่เก็บรวบรวมและร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลว้ผูบ้ริหารเก็บ
รวบรวม ความคิดเห็น เก็บรวบรวมขอ้มลูจากทกุฝ่าย และน ามาวิเคราะห ์เพื่อใหก้ารแกปั้ญหาเป็นล าดบัขัน้ตอน และ
งานส าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 
 
ค าส าคัญ: การสรา้งทีมงาน ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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E0064: การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรักชันนิสซึ่มของครูโรงเรียน
บ้านสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ฐิติชญา  หนนูแปง 1   พนมพร  จนัทรปั์ญญา 2 
1 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอรน์ 
2 อาจารย ์ดร.ที่ปรกึษาหลกั สาขาศกึษาศาสตร มหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอรน์ 
 
บทคัดยอ่ 
 การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาการจดัการเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรกัชนันิสซึ่มของ
ครูโรงเรยีนบา้นสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชียงใหม ่กลุม่เปา้หมายที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูที่ย้ายมา
ใหมแ่ละครูบรรจใุหมท่ี่ปฏิบตัิการสอนที่โรงเรยีนบา้นสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชียงใหม ่ปีการศกึษา 2564 
จ านวน 20 คน เครือ่งมือที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้ประกอบดว้ย โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
คอนสตรกัชนันิสซึม่ของครูโรงเรยีนบา้นสนัก าแพง แบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจของครูในการจดัการเรยีนการสอน
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรกัชนันิสซึ่มหลงัการอบรม และแบบประเมินการเขียนแผนการจดัการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎี
คอนสตรกัชนันิสซึม่ วิเคราะหข์อ้มลูจากคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอ้ยละ 
 ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาการจดัการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรกัชนันิสซึ่มของครูโรงเรียน
บา้นสนัก าแพง ผลการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจการจดัการเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรกัชนันิสซึม่ของครู
โรงเรยีนบา้นสนัก าแพง ก่อนอบรมมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 10.15 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.22 และรอ้ยละ 50.75 และ
หลงัอบรม มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 18.40 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.50 และรอ้ยละ 92 สงูกวา่เกณฑท์ี่ตัง้ไวร้อ้ยละ 80 
เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไวแ้ละผลการประเมินการเขียนแผนการจดัเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรกัชัน  
นิสซึม่ของครูโรงเรยีนบา้นสนัก าแพง อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.22 และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.49 
 
ค าส าคัญ: การพฒันาการจดัการเรยีนการสอน, ทฤษฎีคอนสตรกัชนันิสซึม่, ครูโรงเรยีนบา้นสนัก าแพง 
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E0065: ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาทับสะแก 3 (นาหูกวาง อ่างทอง) สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 
 
กนกวรรณ  พลูทอง 1   พรพิมล  ประวตัิรุง่เรอืง 2 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 ผูอ้  านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อศึกษาการมีสว่นรว่มของผูป้กครองในการจัดการศึกษาระดบัปฐมวยั
ของโรงเรียนในศนูยเ์ครอืข่ายคณุภาพการศกึษาทบัสะแก 3 (นาหกูวาง อ่างทอง) สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรขีนัธ ์เขต 1 2) เพื่อเปรยีบเทียบการมีสว่นรว่มของผูป้กครองในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั
ของโรงเรียนในศนูยเ์ครอืข่ายคณุภาพการศกึษาทบัสะแก 3 (นาหกูวาง อ่างทอง) สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครองและฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง วิธีการศึกษา
ไดศ้ึกษาจากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นที่ผูป้กครองนกัเรียนระดบัปฐมวยัของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายคณุภาพการศึกษา 
ทบัสะแก 3 (นาหกูวาง อ่างทอง) ทัง้สิน้ 175 คน ไดจ้ากตารางก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของ เครจซี; และ มอรแ์กน 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 608-610) และใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใชแ้บบสอบถาม สถิติที่ใช้ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา่สถิติแจกแจงเอฟ 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. การมีส่วนรว่มของผูป้กครองในการจัดการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพ
การศึกษาทบัสะแก 3 (นาหกูวาง อ่างทอง) สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น โดยเรยีงล าดบัคา่เฉลีย่จากมาก
ไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการใหค้วามรว่มมือกบัชมุชน ดา้นเรียนรูท้ี่บา้น ดา้นการสือ่สาร ดา้นอาสาสมคัร ดา้นการตดัสนิใจ 
และดา้นการเลีย้งด ู
 2. การมีส่วนรว่มของผูป้กครองในการจัดการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพ
การศึกษาทบัสะแก 3 (นาหกูวาง อ่างทอง) สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 
จ าแนกตามระดบัชัน้เรยีน โดยรวมและดา้นการเลีย้งด ูพบว่าระดบัการมีสว่นรว่มของผูป้กครองในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัไมแ่ตกตา่งกนั 
 3. การมีส่วนรว่มของผูป้กครองในการจัดการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพ
การศึกษาทบัสะแก 3 (นาหกูวาง อ่างทอง) สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 
จ าแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายดา้น พบว่าการมีสว่นรว่มของผูป้กครองในการจดัการศึกษาปฐมวยัไม่ขึน้อยู่กับ
อาชีพของผูป้กครองที่ไมแ่ตกตา่งกนั 
 4. การมีส่วนรว่มของผูป้กครองในการจัดการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพ
การศึกษาทบัสะแก 3 (นาหกูวาง อ่างทอง) สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 
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จ าแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ โดยรวมและรายดา้น พบวา่ การมีสว่นรว่มของผูป้กครองในการจดัการศกึษาปฐมวยั
ไมข่ึน้อยูก่บัฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครองไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั, ศนูยเ์ครอืขา่ยคณุภาพการศึกษาทบัสะแก 3 (นาหกูวาง อ่างทอง) สงักดั

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรขีนัธ ์เขต 1 
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E0067: ระดับการปฏิบัติการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดสะพานหินตามความ
คิดเหน็ของผู้ปกครอง สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศึกษาตราด 
 
วรฐิา  ยิม้แฉลม้ 1   สมนกึ  การเีวท 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการปฏิบตัิการสง่เสริมระเบียบวินยันกัเรยีนโรงเรียนวดัสะพานหิน
ตามความคิดเห็นของผูป้กครอง สังกดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาตราด และเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนต่อการสง่เสริมระเบียบวินยันกัเรียน โรงเรียนวดัสะพานหิน ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศึกษาตราด ตามเพศและอาชีพ วิธีการศึกษาไดศ้ึกษากลุม่ตวัอย่างที่เป็น ผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรยีน
วดัสะพานหิน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด จ านวน 180 คน โดยเครือ่งมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการสง่เสริมระเบียบวินยันกัเรียน ใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตรงต่อเวลา ดา้นความ
สะอาด ดา้นการแตง่กาย ดา้นการเขา้แถว ดา้นการแสดงความเคารพ และดา้นการปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
แนวทางปฏิบตัิของสถานศกึษา สถิติที่ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี (Frequency) คา่รอ้ยละ (Percentage) 

สถิติ คา่เฉลีย่ (X ) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test โดยมีคา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั .96 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติการส่งเสริมระเบียบวินยันักเรียนโรงเรียนวดัสะพานหินตามความ
คิดเห็นของผูป้กครอง สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาตราดทกุดา้น มีระดบัการปฏิบตัิอยู่ใน

ระดบัมาก (X = 4.24, S.D. = .41) เมื่อพิจารณาพบว่าดา้นที่มีค่าเฉลีย่สงูที่สดุ คือ ดา้นการปฏิบตัิตามระเบียบและ

แนวทางปฏิบตัิของสถานศึกษา มีระดบัการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก (X = 4.35, S.D. = 0.80) รองลงมาดา้นการเขา้แถว 

มีระดบัการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก (X = 4.33, S.D. = 1.20) และดา้นท่ีนอ้ยที่สดุ คือ ดา้นการตรงต่อเวลามีระดบัการ

ปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.15, S.D. = 0.42) 2) การเปรยีบเทียบระดบัการปฏิบตัิการสง่เสรมิระเบียบวินยันกัเรยีน
โรงเรยีนวดัสะพานหินตามความคิดเห็นของผูป้กครอง สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาตราด 
จ าแนกตามเพศและอาชีพ พบว่า ผูป้กครองที่มีเพศและอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นตอ่การสง่เสริมระเบียบวินยันกัเรยีน 
โรงเรยีนวดัสะพานหิน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น, ระเบียบวินยั 
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E0069: การศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทรรศพล 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
ณฐัพงศ ์ ไชยโคตร 1   สมนกึ  การเีวท 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
การศึกษาทรรศพล สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 2) เปรียบเทียบระดับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทรรศพล สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ประชากร ไดแ้ก่ ครูของโรงเรยีนในกลุม่เครือข่ายการศกึษาทรรศพล จ านวนทัง้หมด 160 คน กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครู
ของโรงเรียนในกลุม่เครือข่ายการศึกษาทรรศพล จ านวนทัง้สิน้ 113 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งเป็นชัน้ภูมิ 
(Stratified Sampling) ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งตามตารางของ เครจซี; และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970: 
608) เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น .86 วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลี่ย 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ไดแ้ก่ การทดสอบคา่ที การทดสอบคา่เอฟชนิดความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทรรศพล สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาตราด โดยภาพรวมและรายดา้น มีค่าเฉลี่ยระดบัการบริหารงานวิชาการอยู่ใน

ระดบัมาก (X = 4.27, S.D. = .256) 2) ผลการเปรยีบเทียบระดบัการบรหิารงานวิชาการ จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
พบวา่ ครูที่มีเพศและประสบการณท์ างานท่ีแตกตา่งกนัมีระดบัการบรหิารงานวชิาการ ไมแ่ตกตา่งกนั จากผลการวิจยั
สถานศึกษาควรส่งเสริมและพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเ้ขม้แข็งมีประสิทธิภาพ และ
ด าเนินการอยา่งยั่งยืน ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายในสถานศกึษาตอ้งมีการท างานที่มุง่ประโยชนท์ี่จะเกิดแก่ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยมีความตระหนกั รบัรูแ้ละเห็นคณุคา่ของการท างานอยา่งเป็นระบบ มีคณุภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 
 
ค าส าคัญ: การบรหิารงานวิชาการ 
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E0070: การศึกษาระดับคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษา
เกาะช้าง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
ธนวฒัน ์ เชือ้สาตร ์1   สมนกึ  การเีวท 2 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่าย
สถานศกึษาเกาะชา้ง ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด และเพื่อเปรยีบเทียบการศกึษาเก่ียวกบัคณุธรรม 
จริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาเกาะชา้ง ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด จ าแนกตาม ปัจจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน วิธีการศึกษาไดศ้ึกษากลุ่มตวัอย่างที่เป็น ขา้ราชการครูในศนูยเ์ครือข่าย
สถานศึกษาเกาะชา้ง ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 99 คน โดยเครือ่งมือที่ใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามซึง่เก็บขอ้มลูแบบออนไลน ์เก่ียวกบัคณุธรรม จริยธรรม ส าหรบัผูบ้ริหารสถานศกึษา
ในดา้นการบรหิาร มมุมอง วิสยัทศัน ์และในดา้นการประพฤติปฏิบตัิตน สถิติที่ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี 

(Frequency), ค่ารอ้ยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (X ), สถิติทดสอบ t-test และความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(f-test: One-Way Analysis of Variance: ANOVA) โดยมีคา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั .05 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. คุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาเกาะชา้ง ส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.83) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 1.034) เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า คณุธรรม จริยธรรม ส าหรบัผูบ้รหิาร ในดา้นการประพฤติปฏิบตัิตน 

อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่ (X = 3.87) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 1.060) และคณุธรรมจรยิธรรม ส าหรบั

ผูบ้รหิาร ในดา้นการบรหิาร มมุมอง และวิสยัทศัน ์อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่ (X = 3.79) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 1.006) ตามล าดบั 
 2. การเปรียบเทียบระดบัคุณธรรมจรยิธรรมของครูต่อผูบ้รหิารสถานศึกษา ในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษา
เกาะชา้ง ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉลี่ยตอ่เดือน และประสบการณใ์นการท างาน มีระดบัต่อคณุธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษา ศนูยเ์ครือข่าย
สถานศกึษาเกาะชา้ง ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: คณุธรรม, จรยิธรรม, ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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E0071: ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายแม่วิน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 
กฤษฎา  เกตสุระ 1   พนมพร  จนัทรปัญญา 2 
1 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอรน์ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอรน์ 
 
บทคัดยอ่ 
 การศึกษามีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่ม
เครอืข่ายแม่วิน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม ่เขต 4 โดยกลุม่ที่ใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร
สถานศึกษาในกลุม่เครือข่ายแมว่ิน จ านวน 8 และคณะครูที่ปฏิบตัิหนา้ที่ในกลุม่เครอืขา่ยแม่วิน สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จ านวน 50 คน รวมทัง้สิน้ 58 คน เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยแบบสอบถาม
และแบบสมัภาษณ ์สถิติที่ใช ้คือ คา่เฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษา การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายแม่วิน สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 2.42 คะแนน) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ หลกัความรบัผิดชอบ หลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม และหลกัความคุม้คา่ อยูใ่นระดบัมาก 
(คา่เฉลีย่ 2.74, 2.58, 2.36 และ 2.34 คะแนน ตามล าดบั) ในสว่นของหลกัความโปรง่ใส และหลกัการมีสว่นรว่ม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (คา่เฉลีย่ 2.29 และ 2.25 คะแนน ตามล าดบั) 
 การน าหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการบริหารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา กลุม่เครอืขา่ยแมว่ิน ส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ดา้นหลกันิติธรรม พบว่า ผูบ้ริหารใชห้ลกักฎหมายเป็นกรอบในการ
ตดัสินใจด าเนินงาน เช่น การเบิกจ่ายเงินโครงการ การสั่งการหรือมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ที่ ใชว้ิธีการ เป็น
ผูน้  าท า ท าขอ้ตกลงรว่มกนักบับคุลากรในโรงเรยีน และใชห้ลกัมนษุยส์มัพนัธค์วามเป็นกลัยาณมิตรท่ีดีในการท างาน 
ดา้นหลกัคุณธรรม พบว่า ผูบ้ริหารใช้หลกัคุณธรรมในการประเมินการปฏิบัติงานหรือการเลื่อนขัน้เงินเดือนของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม ไมเ่อนเอียง และใชธ้รรมะในการบรหิารงาน เช่น ใชห้ลกัการครองตน ครองคน ครอง
งาน หลกัฆราวาสธรรม 4 หลกัพรหมวิหาร 4 ใชห้ลกัความเท่าเทียม สง่เสรมิใหค้รูประพฤติปฏิบตัิตนตามหลกัค าสอน
ของศาสนา สง่เสริมใหค้รูเขา้อบรมพฒันาดา้นคณุธรรม จดัท าโครงการในแผนปฏิบตัิการเพื่อสง่เสริมคณุธรรม เช่น 
โครงการโรงเรยีนวิถีพทุธ โครงการโรงเรียนรกัษาศีล 5 ดา้นหลกัความรบัผิดชอบ พบวา่ ผูบ้รหิารใชว้ิธีการสรา้งความ
ตระหนกัเก่ียวกบัความรบัผิดชอบใหก้บัครู มีการก าหนดใหจ้ดัท าและสง่แผนการสอนซึ่งเป็นหนา้ที่หลกัดา้นการสอน
ของครู สง่เสรมิการท างานรว่มกนั มีกิจกรรมที่มีภารกิจรว่มกนัเพื่อสรา้งและกระตุน้จิตส านกึความรบัผิดชอบ ใช้วิธีการ
ยอมรบัและเรยีนรูท้ี่จะแกไ้ขทบทวนขอ้ผิดพลาดที่เกิดจากการบริหารงาน โดยการประชมุครูเพื่อถอดบทเรยีน แลกเปลีย่น
เรียนรู ้หาสาเหตขุองขอ้ผิดพลาด และปรบัปรุงแกไ้ขโดยใชว้งจรคณุภาพ 4 ขัน้ตอน (PDCA) ดา้นหลกัความคุม้ค่า 
พบวา่ ผูบ้รหิารใชว้ิธีการบรหิารงานตามแผนงาน โครงการ ที่วางไว ้มีการตรวจสอบเก่ียวกบัการใชเ้งิน ประโยชน ์และ
ความคุม้ค่าของโครงการและด าเนินการจดัสรรงบประมาณตามผลสมัฤทธ์ิของงานก่อน ติดตามขอ้มลูข่าวสารของ
ทางราชการอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน น าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาบริหารจัดการขอ้มูลเพื่อลดขัน้ตอนยุ่งยาก
ซบัซอ้น ใชว้ิธีการวางแผนการใชท้รพัยากรใหม้ีประสทิธิภาพ และใชก้ระบวนการท างานเป็นทีม 

155



การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต ์“นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” 

มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ ประจ าปี 2565                                                            25 มีนาคม 2565 
 
 
ค าส าคัญ: ธรรมาภิบาล ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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E0072: คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคข์องผู้บริหารสถานศึกษาตามความคาดหวังของครู กลุ่มภาชี
สราญรมย ์ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
รงัสรรค ์ ปะจะนงั 1   ทรงยศ  แกว้มงคล 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยในครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษากลุ่มภาชี  
สราญรมย ์ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 และเปรียบเทียบคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคาดหวังของครู กลุ่มภาชีสราญรมย ์ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรอียธุยา เขต 1 กลุม่ตวัอยา่ง คือ ครู จ านวน 124 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู
เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคาดหวังของครูกลุ่มภาชีสราญรมย ์
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายดา้น 
พบว่า อยู่ในระดบัมากที่สดุทุกดา้น โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลี่ย ดงันี ้ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ดา้น
ความรูค้วามสามารถ ดา้นมนษุยสมัพนัธ ์และดา้นความเป็นผูน้  า 
 2. ผลการวิเคราะหค์ณุลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศกึษาตามความคาดหวงัของครู กลุม่ภาชี
สราญรมย ์ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบุคลิกภาพและดา้นความเป็นผู้น  าแตกต่างกนัอย่างมีนยัทาง
สถิติที่ระดบั .05 จ าแนกตามอาย ุโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั เมื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นมนษุยสมัพนัธแ์ตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 
 3. ผลการวิเคราะหค์ณุลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศกึษาตามความคาดหวงัของครู กลุม่ภาชี
สราญรมย ์ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 จ าแนกตามประสบการณแ์ละเพศ 
โดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั และรายดา้นไมแ่ตกกนั 
 
ค าส าคัญ: คณุลกัษณะที่พงึประสงค,์ ผูบ้รหิารสถานศกึษา, ความคาดหวงั 
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E0073: การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในอ าเภอทับสะแก สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 
 
ธนิตพล  ชยัภทัรอมร 
 
บทคัดยอ่ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในอ าเภอ  
ทบัสะแก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนรว่มใน
การบรหิารงานวิชาการของครูและเพื่อเปรยีบเทียบการมีสว่นรว่มในการบรหิารงานวิชาการของครูในอ าเภอทบัสะแก 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน วิธีการศกึษาไดศ้กึษาจากกลุม่ตวัอยา่งจากครูในอ าเภอทบัสะแก สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 1 จ านวน 165 คน โดยใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนรว่มใน
การบรหิารงานวิชาการของครู ใน 17 ที่ประเด็นส าคญั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test โดยน าไปทดลองสอบถาม กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 30 คน แลว้น ามาจ าแนกเป็น
รายขอ้ โดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั ซึ่งผลการวิจยั พบวา่ การมีส่วนรว่มในการบรหิารงานวิชาการ
ของครูในอ าเภอทบัสะแก มีผูต้อบแทนสอบถามทัง้หมด 165 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 102 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 61.82 เพศชาย จ านวน 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.18 การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 112 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 67.88 สงูกวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.12 มีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน ต ่ากว่า 5 ปี 
จ านวน 74 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.85 มีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน 5-10 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.94 
มีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน มากกว่า 10 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.21 สว่นในดา้นการมีสว่นรว่มในการ
บรหิารงานวิชาการของครูในอ าเภอทบัสะแก ในภาพรวมพบวา่ครูมีสว่นรว่มอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 3 ล  าดบัแรก ไดแ้ก่ การพัฒนาและใชส้ื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา การจดัท าระเบียบและแนว ปฏิบตัิเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา และการสง่เสริม
และสนบัสนนุงาน วิชาการแก่บคุคล ครอบครวั องคก์ร หนว่ยงาน สถาน ประกอบการและสถาบนัอื่นที่จดัการศกึษา 
 
ค าส าคัญ: การบริหารวิชาการ การมีสว่นรว่มในการบริหารวิชาการของครู ครูในอ าเภอทบัสะแกสงักดัส านกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรขีนัธ ์เขต 1 
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E0074: การนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
จฑุาวดี  มงคลฤกษ์ฤทธ์ิ 1   สมศกัดิ ์ คงเที่ยง 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบการนิเทศภายในสถานศกึษาของโรงเรียนในศนูย์
เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามเพศ และ
ประสบการณใ์นการท างาน กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาทบัทิมสยาม 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศกึษา 2564 ซึ่งใชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple 
random sampling) จ านวน 91 คน โดยใชเ้ครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามลกัษณะมาตราสว่นประมาณค่า 
5 ระดบั (Rating scale) จ านวน 4 ดา้น 38 ขอ้ โดยมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ที่ระหว่าง .52-.90และค่าความเช่ือมั่น

ทัง้ฉบบั .97 วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยใชค้่าเฉลี่ย (X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบคา่ที (-test) ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. การนิเทศภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนในศนูยเ์ครอืขา่ยสถานศกึษาทบัทิมสยาม สงักดัส านกังานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.07) และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ทกุดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนการ

นิเทศ (X = 3.09) ดา้นการประเมินผลการนิเทศ (X = 3.08) และดา้นการปฏิบตัิการนิเทศ (X = 3.06) 
 2. เปรยีบเทียบการนิเทศภายในสถานศกึษาของโรงเรียนในศนูยเ์ครอืข่ายสถานศกึษาทบัทิมสยาม สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามเพศ ทัง้โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส  าคญัทางสถิติ 
 3. เปรยีบเทียบการนิเทศภายในสถานศกึษาของโรงเรียนในศนูยเ์ครอืข่ายสถานศกึษาทบัทิมสยาม สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด จ าแนกตามประสบการณใ์นการปฏิบตัิงาน พบวา่ แตกตา่งกนัอยา่ง
ไมม่ีนยัส  าคญัทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: การนิเทศ, สถานศกึษา 
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E0075: การพัฒนาเทคนิคการสอน Content Words โดยผ่านผังความคิด ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ในระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
ชยัเดช  นาคสะอาด 1   ทตุิยพร  บญุล ี2   ปฐมพร  บญุล ี3 
1 โรงเรยีนมธัยมสาธิตวดัพระศรมีหาธาต ุมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร แขวงอนสุาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
2 โรงเรยีนมธัยมสาธิตวดัพระศรมีหาธาต ุมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร แขวงอนสุาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
3 โรงเรยีนมธัยมสาธิตวดัพระศรมีหาธาต ุมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร แขวงอนสุาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
 
บทคัดยอ่ 
 การพฒันาเทคนิคการสอน Content Words โดยผ่านผงัความคิด ในระบบการจดัการเรียนการสอนออนไลน ์
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมธัยมสาธิตวดัพระศรมีหาธาต ุมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร มีวตัถปุระสงค์ 1) 
เพื่อพฒันาเทคนิคการสอน Content Words ผ่านผงัความคิด ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 (Content Words Teaching 
Techniques through Mind Map: CTM) 2) เพื่อศึกษาผลการใชเ้ทคนิคการสอน CTM กับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา 
ปีที่ 3 ผ่านการประเมินชิน้งานสื่อประสมโดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนรูบริคและประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน 
กลุม่เป้าหมายที่ศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน 4 หอ้งเรยีน จ านวน 166 คน เครือ่งมือเก็บ
รวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 1) เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลอง คือ แผนการจดัการเรียนรูต้ามเทคนิคการสอน CTM 2) 
เครือ่งมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ (1) แบบประเมินชิน้งานสือ่ประสม โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนรูบรคิ (2) 
แบบประเมินความพงึพอใจ การวิเคราะหข์อ้มลูใชส้ถิติ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเ์ชิง
เนือ้หา 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. เทคนิคการสอน Content Words ผ่านผงัความคิด ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน เรียกวา่ EDOC ประกอบดว้ย 
1) การอธิบาย (Explanation) 2) การสาธิต (Demonstration) 3) การปฏิบตัิการ (Operation) 4) การตรวจสอบ (Check) 
ประเมินคา่ดชันีความสอดคลอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน มีคา่เทา่กบั 1.0 
 2. ผลการประเมินชิน้งานสื่อประสมที่นกัเรียนไดส้รา้งขึน้หลงัจากผ่านการสอนดว้ยเทคนิคการสอน CTM 
โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนรูบรคิ พบวา่ระดบัดีขึน้ไป 86.3% ของจ านวนกลุม่นกัเรยีนสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไวท้ี่ 80% 
และนกัเรยีนมีความพงึพอใจในภาพรวมระดบัมาก 
 
ค าส าคัญ: ค าที่ใหข้อ้มลูและความหมาย, เทคนิคการสอน, ผงัความคิด, เกณฑก์ารใหค้ะแนนรูบรคิ 
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E0077: การศึกษาสภาพการบริหารเชิงกลยุทธใ์นโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 
คมกรชิ  พนัธุป์ระเสรฐิ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษาสภาพการบรหิารเชิงกลยทุธใ์นโรงเรยีนบางบ่อวิทยาคม สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาสมทุรปราการ ประชากรที่ศึกษา คือ ขา้ราชการครู ในโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษาสมทุรปราการ จ านวน 108 คน ในปีการศึกษา 2564 เครือ่งมือที่ใชใ้น
การรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลีย่เลขคณิต และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ดา้นการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มของโรงเรียนมีการปฏิบตัิจริง ภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดนอ้ย (µ = 
2.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ประเด็นท่ีอยูใ่นระดบัมากที่สดุ คือ นโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.) ในการจดัการศึกษา (µ = 3.64) รองลงมาคือ บคุลากรในโรงเรียนมีสว่นรว่มในการก าหนดวิสยัทศัน์
ของโรงเรียน (µ = 3.49) และประเด็นท่ีมีระดบัความคิดอยูใ่นระดบันอ้ยที่สดุ คือ จ านวนประชากรซึง่เป็นตวัปอ้นของ
โรงเรยีน (µ = 1.42) 
 2. ดา้นการก าหนดกลยุทธข์องโรงเรียนภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นนอ้ย (µ = 2.49) เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สดุ คือ มีการประชมุในการสรา้งความเขา้ใจในการวางแผนกลยทุธใ์น
โรงเรยีน (µ = 3.48) รองลงมาคือ มีการวางแผนงบประมาณเป็นไปตามความต้องการของโรงเรยีน (เป็นไปตามแผน
กลยทุธ)์ (µ = 3.47) และประเด็นที่มีระดบัความคิดอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ คือ วิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องทางเลือก
แตล่ะทางที่มีผูส้ว่นรว่มเห็นวา่ดีที่สดุ (µ = 1.92) 
 3. ดา้นการปฏิบตัิตามกลยุทธ์ของโรงเรียนภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นปานกลาง (µ = 2.63) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สดุ คือ มีโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธท์ี่ก าหนดตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจน (µ = 3.54) รองลงมาคือ ไดร้บัการสนบัสนนุดา้นงบประมาณจากหนว่ยงานภายนอก (µ = 3.50) 
และประเด็นที่มีระดบัความคิดอยูใ่นระดบันอ้ยที่สดุ คือ มีการน าเสนอเผยแพรป่ระชาสมัพนัธก์ารปฏิบตัิงานตามแผน
กลยทุธต์อ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (µ = 1.96) 
 4. ในดา้นการควบคมุและประเมินกลยุทธข์องโรงเรียนภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นปานกลาง (µ = 
2.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ระดบัความคิดอยูใ่นระดบัมากที่สดุ คือ มีการวิเคราะหผ์ลการปฏิบตัิงานน ามาก าหนด
แนวทางแกไ้ขปัญหา (µ = 3.44) รองลงมาคือ รายงานผลใหบ้คุลากรในโรงเรยีน หน่วยงานตน้สงักดั และผูม้ีสว่นได้
สว่นเสียทราบ (µ = 3.43) และประเด็นที่มีระดบัความคิดอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ คือ สรา้งเครื่องมือในการประเมินกลยทุธ ์
(µ = 2.14) 
 
ค าส าคัญ: การศกึษา, การบรหิารเชิงกลยทุธ ์
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E0078: หน้าทับทีใ่ช้ก ากับเพลงหน้าพาทย ์เพลงตระ ของครูส าราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาต ิ
 
ทศพล  เพียรดี 1 
1 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 2 ซอยราชินี แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาดรุยิางคศิลป์ไทย 
 
บทคัดยอ่ 
 วิทยานิพนธ ์เรือ่ง หนา้ทบัที่ใชก้ ากบัเพลงหนา้พาทย ์เพลงตระ ของครูส าราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ เป็น
งานวิจยัที่ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาผลงานของครูส าราญ เกิดผล วิเคราะหโ์ครงสรา้ง
และหนา้ทบัเพลงหนา้พาทย ์ของครูส าราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ 
 การวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัด าเนินการศึกษารวบรวมขอ้มลูจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารงานวิจยั บทความ 
สือ่ สิ่งพิมพต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั สมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิที่มีความรูค้วามช านาญดา้นดนตรไีทย ที่ไดร้บัการ
ถ่ายทอดหนา้ทบัเพลงหนา้พาทย ์ของครูส าราญ เกิดผล และเสนอผลการวิจัยดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห ์การศึกษา
พบว่า โครงสรา้งหนา้ทบัเพลงหนา้พาทย ์ของครูส าราญ เกิดผล เป็นโครงสรา้งที่มีทัง้หมด 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้ง
เพลงตระแบบ 4 ไมล้า (อตัราหนา้ทบั 2 ชัน้) 2) โครงสรา้งเพลงตระแบบ 8 ไมล้า (อตัราหนา้ทบั 2 ชัน้) 3) โครงสรา้ง
หนา้ทบัแบบ 9 ไมล้า (อตัราหนา้ทบั 2 ชัน้) ซึ่งครูส าราญ เกิดผล เป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถทางดา้นดนตรี
มาก สามารถบรรเลงป่ีพาทยไ์ด ้รอบวง ครูส าราญ เกิดผลเป็นคนสภุาพเรียบรอ้ย อ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นผูม้ีเมตตา
ธรรมสงู ยึดมั่นในพระพทุธศาสนา มีความขยนัขนัแข็ง รบัผิดชอบในหนา้ที่การงาน และตรงต่อเวลาจนเป็นที่เคารพ
นบัถือของผูร้ว่มงานและผูใ้กลชิ้ดทกุ ๆ คน 
 การวิเคราะหห์นา้ทบัที่ใชก้ ากบัเพลงหนา้พาทย ์เพลงตระ ของครูส าราญ เกิดผล พบว่า หนา้ทบัเพลงหนา้
พาทย ์ผลงานการประพนัธข์องครูส าราญ เกิดผล มีโครงสรา้งอยูด่ว้ยกนั 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) เพลงตระอตัราหนา้ทบั 
2 ชัน้ ประเภท 4 ไมเ้ดิน + ไมล้า ส านวนที่สอดคลอ้งกนัของส านวนตะโพน และกลองทดั มีส  านวนดงันี ้โนต้หนา้ทบั
บรรทดัที่ 2 และบรรทดัที่ 4 ใชส้  านวนเดียวกัน 2) เพลงตระอตัราหนา้ทบั 2 ชัน้ ประเภท 8 ไมเ้ดิน + ไมล้า ส านวนที่
สอดคลอ้งกนัของส านวนตะโพน และกลองทดั มีส  านวนดงันี ้โนต้หนา้ทบับรรทดัที่ 1, 4 ใชส้  านวนเดียวกนั บรรทดัที่ 
2, 4, 6, 8 ใชส้  านวนเดียวกนั และบรรทดัที่ 3, 7 ใชส้  านวนเดียวกนั 3) เพลงตระอตัราหนา้ทบั 2 ชัน้ ประเภท 9 ไมเ้ดิน 
+ ไมล้า โดยส านวนที่สอดคลอ้งกนัของส านวนตะโพน และกลองทดั มีส  านวนดงันี ้โนต้หนา้ทบับรรทดัที่ 1, 5, 9 ใช้
ส  านวนเดียวกัน บรรทัดที่ 2, 4, 6, 8 ใชส้  านวนเดียวกัน และบรรทัดที่ 3, 7 ใช้ส  านวนเดียวกัน ส่วนไมล้าจะอยู่ใน
บรรทดัถดัไปของทกุเพลงเมื่อตีไมเ้ดินครบแลว้ ไมล้าจะตีเพื่อเป็นการบอกว่าเพลงจะจบวรรค หรือจบตอน สว่นการ
บากไมจ้ะตีเพื่อบอกว่าจบวรรคหรือจบเพลง จากการศกึษาท าใหท้ราบถึงความส าคญัของหนา้ที่ ของหนา้ทบั ที่เป็น
หวัใจหลกัในการประพนัธเ์พลงไทย 
 
ค าส าคัญ: หนา้ทบั/เพลงหนา้พาทย/์ครูส าราญ เกิดผล 
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E0079: การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียน
เซนตร์าฟาแอล จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
ชมพนูชุ  ธ ำรงสมบตัิ 1   กลุจิรำ  รกัษนคร 2 
1 นกัศกึษำปรญิญำโท คณะศกึษำศำสตรม์หำบณัฑิต สำขำวิชำกำรบรหิำรกำรศกึษำ มหำวิทยำลยันอรท์กรุงเทพ 
2 ผูอ้  ำนวยกำรหลกัสตูรศกึษำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำกำรบรหิำรกำรศกึษำ มหำวิทยำลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 กำรศึกษำครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำกำรมีส่วนร่วมของผูป้กครองในกำรพัฒนำคุณภำพดำ้นผูเ้รียน
ระดบัปฐมวยัของโรงเรยีนเซนตร์ำฟำแอล จงัหวดัสมทุรปรำกำร สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึษำเอกชน 
และน ำผลจำกกำรศึกษำเสนอผูบ้รหิำรโรงเรียนเซนตร์ำฟำแอลส ำหรบัเป็นแนวทำงในกำรปรบัปรุงและพฒันำกำรมี
สว่นรว่มของผูป้กครองระดบัปฐมวยั ประชำกรท่ีศกึษำ คือ ผูป้กครองของเด็กปฐมวยัโรงเรียนเซนตร์ำฟำแอล จ ำนวน 
175 คน เครื่องมือในกำรศึกษำ คือ แบบสอบถำม สถิติที่ใชใ้นกำรวิเครำะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำรอ้ยละ 
และสว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 ผลกำรศกึษำพบวำ่ 1) ผูป้กครองของเด็กปฐมวยัโรงเรยีนเซนตร์ำฟำแอลตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 175 คน 
สว่นใหญ่เป็นอำชีพรบัจำ้ง จ ำนวน 82 คน อำชีพคำ้ขำย จ ำนวน 44 คน อำชีพรบัรำชกำร จ ำนวน 34 คน และอำชีพ
ธุรกิจสว่นตวั จ ำนวน 15 คน ระดบักำรศึกษำสว่นมำกจบระดบัปรญิญำตรี จ ำนวน 95 คน ระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย/
อนปุรญิญำ จ ำนวน 40 คน ระดบัต ่ำกวำ่มธัยมศกึษำตอนปลำย จ ำนวน 35 คน และระดบัสงูกวำ่ปริญญำตร ีจ ำนวน 
5 คน 2) กำรมีสว่นรว่มของผูป้กครองในกำรพฒันำเด็กปฐมวยั โรงเรยีนเซนตร์ำฟำแอล โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกที่สดุ 
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่ ดำ้นสงัคม อยูใ่นระดบัมำกที่สดุ ทกุดำ้นเรยีงล ำดบัจำกคำ่มำกไปหำนอ้ย ดงันี ้ดำ้น
สงัคม ดำ้นสติปัญญำ ดำ้นอำรมณแ์ละจิตใจ และดำ้นรำ่งกำย 
 
ค าส าคัญ: กำรมีสว่นรว่ม, พฒันำคณุภำพผูเ้รยีน, ปฐมวยั 
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E0080: การศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
ณรงคช์ยั  กลุพรพนัธ ์1   สมนกึ  การเีวท 2 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท คณะศกึษาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด และเปรยีบเทียบภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตาม
ความคิดเห็นของครูสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด จ าแนกตามระดบัการศกึษา ประสบการณ์
ในการท างาน และขนาดโรงเรียน ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย จ านวน  1,402 คน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ 
ครูผูส้อนในโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาตราด จ านวน 302 คน เครือ่งมือที่ใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ (Percent) คา่เฉลีย่ (X ) สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา่ที (t-test Independent) การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ขอ้มลูสว่นบคุคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี จ านวน 226 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
74.83 และมีระดบัการศึกษาสงูกวา่ปรญิญาตรี จ านวน 76 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.17 ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์
ในการท างานนอ้ยกวา่ 10 ปี จ านวน 250 คน คิดเป็นรอ้ยละ 82.78 มีประสบการณใ์นการท างานมากกวา่ 10 ปี จ านวน 
52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.22 และผูต้อบแบบสอบถามท างานอยูใ่นโรงเรียนขนากเล็ก จ านวน 159 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
52.65 โรงเรยีนขนาดกลาง จ านวน 92 คน คิดเป็น รอ้ยละ 30.46 และโรงเรยีนขนาดใหญ่ จ านวน 51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
16.89 
 2. ภาวะผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถม -

ศกึษาตราด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู (X = 4.40, S.D. = .26) โดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ดา้นการก าหนดพนัธกิจ 

(X = 4.49, S.D. = .39) ดา้นการนิเทศการสอน (X = 4.40, S.D. = .39) ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการสอน (X = 

4.39, S.D. = .38) ดา้นการก าหนดติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรยีน (X = 4.37, S.D. = .43) และดา้นท่ีมีคา่เฉลี่ย

ต ่าสดุ คือ ดา้นการสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนการสอน (X = 4.37, S.D. = .38) 
 3. ผลการเปรียบเทียบความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อภาวะผู้น  าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยรวม
พบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการก าหนดติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยกลุม่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยต ่ากว่ากลุม่ระดบั
การศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและจ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวม 
พบวา่ ไมแ่ตกตา่ง 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  าทางวิชาการ, ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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E0081: แนวทางการเตรียมความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ธุรกิจเลีย้งผึง้เพือ่การท่องเทีย่ว 
 
ฐิติภสัร ์ โฆษิตอธิพชัร ์1   พชัรา  วาณิชวศิน 2 
1 ภาควิชาอาชีวศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2 อาจารยป์ระจ า ภาควิชาอาชีวศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจบุนัของแหลง่เรยีนรูธุ้รกิจเลีย้งผึง้เพื่อการทอ่งเที่ยว 2) เพื่อ
น าเสนอแนวทางการเตรียมความพรอ้มของแหล่งเรียนรูธุ้รกิจเลีย้งผึง้เพื่อการท่องเที่ยว โดยสงัเคราะหง์านวิจัยที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการเลีย้งผึง้ช่วงระยะเวลา ปี พ.ศ. 2550-2564 และแหลง่การเรียนรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจเลีย้งผึง้เพื่อการ
ทอ่งเที่ยว จ านวน 7 แหง่ สถิติที่ใช ้คือ การวิเคราะหเ์นือ้หาดว้ยแบบวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัสภาพปัจจบุนัและแนวทาง
การเตรียมความพรอ้มเพื่อสรุปสภาพปัจจุบนัของแหลง่เรียนรูธุ้รกิจการเลีย้งผึง้เพื่อการท่องเที่ยวและรวบรวมองค์
ความรูเ้ก่ียวกบัแนวทางการเตรยีมความพรอ้มแหลง่เรียนรูธุ้รกิจเลีย้งผึง้เพื่อการทอ่งเที่ยว และสถิติคา่เฉลีย่ และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานดว้ยแบบประเมินความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการเตรยีมความพรอ้ม
แหลง่เรยีนรูธุ้รกิจเลีย้งผึง้เพื่อการทอ่งเที่ยว 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 สภาพปัจจบุนัของแหลง่เรียนรูธุ้รกิจการเลีย้งผึง้เพื่อการท่องเที่ยวนัน้ สรุปได ้10 ขอ้ คือ 1) ดา้นปฏิบตัิงาน 
2) ดา้นการบรหิารงาน 3) ดา้นการวางแผนก าลงัคน 4) ดา้นการผลติ 5) ดา้นการตลาด 6) ดา้นการจดักิจกรรม 7) ดา้น
การบริการ 8) ดา้นการประเมินผลการด าเนินการ 9) ดา้นการพฒันาและการสนบัสนนุ และ 10) ดา้นสภาพแวดลอ้ม
และธรรมชาติ และแนวทางการเตรียมความพรอ้มของแหล่งเรียนรูธุ้รกิจการเลีย้งผึง้เพื่อการท่องเที่ยว ควรมีการ
ด าเนินการตามแนวทาง 8 ดา้น คือ 1) ดา้นสภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ 2) ดา้นการพัฒนาและการสนบัสนุน 3) 
ดา้นการตลาดและการจดักิจกรรม 4) ดา้นการประเมินผลการด าเนินการ 5) ดา้นการบริหารงาน 6) ดา้นการวางแผน 
7) ดา้นการผลติ และ 8) ดา้นการปฏิบตัิงาน 
 ความเหมาะสมของแนวทางการเตรียมความพรอ้มของแหลง่เรียนรูธุ้รกิจการเลีย้งผึ ้งเพื่อการท่องเที่ยวใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.35) โดยดา้นสภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ เป็นดา้นที่มีคา่เฉลีย่มากที่สดุ อยูใ่นระดบั
มากที่สดุ, ดา้นการพฒันาและการสนบัสนุน อยู่ในระดบัมาก, ดา้นการตลาดและการจดักิจกรรม อยู่ในระดบัมาก , 
ดา้นการประเมินผลการด าเนินการ อยู่ในระดบัมาก , ดา้นการบริหารงาน อยู่ในระดบัมาก, ดา้นการวางแผน อยู่ใน
ระดบัมาก, ดา้นการผลิต อยู่ในระดบัมาก และดา้นการปฏิบตัิงาน เป็นดา้นที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ อยู่ในระดบัมาก 

(X = 4.89, X = 4.44, X = 4.33, X = 4.33, X = 4.30, X = 4.28, X = 4.20 และ X = 4.00) ตามล าดบั 
 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากผูท้รงคณุวฒุิ ระบุว่า ดา้นการวางแผนควรมีการประเมินรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินการ โดยการประเมินรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการส าหรบัธุรกิจนัน้มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งและควร
ตอ้งวางแผนก่อนลงมือท า เนื่องจากผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัต่อวิธีการสรา้งรายได ้รูปแบบการสรา้งรายได ้
และกลยทุธก์ารก าหนดราคา ซึ่งนบัเป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัที่สามารถสรา้งความแตกต่างไม่ดอ้ยไปกว่านวตักรรม
ดา้นผลิตภณัฑ ์นอกจากนี ้ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเก่ียวกบัเสน้ทางของผูบ้รโิภค หรอืที่เรยีกวา่ Customer Journey 
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โดยเริ่มตน้ตัง้แต่เสน้ทางของผูบ้รโิภคก่อนจะเป็นลกูคา้ จนตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืใชบ้ริการ รวมถึงการกลบัมาซือ้สนิคา้
หรอืใชบ้รกิารนัน้ซ า้ ซึง่นบัเป็นแนวปฏิบตัิที่ส  าคญัส าหรบัผูป้ระกอบการเนื่องจากสามารถช่วยใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมของ
ลกูคา้และวางแผนการตลาดไดด้ียิ่งขึน้ 
 
ค าส าคัญ: แนวทางการเตรยีมความพรอ้ม แหลง่เรยีนรู ้ธุรกิจเลีย้งผึง้เพื่อการทอ่งเที่ยว 
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E0082: การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 
 
กรรณิการ ์ ประเสรฐิพรม 1   พรพิมล  ประวตัิรุง่เรอืง 2   กลุจิรา  รกัษนคร 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
3 ผูอ้  านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียน เขตคณุภาพศรีมหาโพธิ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปราจีนบรุ ีเขต 1 จ าแนกตามเพศ 
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่าง คือ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนโรงเรยีน เขตคณุภาพศรมีหาโพธิ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาปราจีนบรุี เขต 1 จ านวน 
205 คน โดยการสุม่อยา่งง่าย เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ไดค้า่ความ

เช่ือมั่น เทา่กบั 0.97 และค่าความเที่ยงตรง (IOC) ระหวา่ง 0.8-1.0 สถิติที่ในการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ (X ) 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ย
วิธีการของเชฟเฟ่ 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. การมีสว่นรว่มของครูในการบริหารงานบคุคลในโรงเรยีน เขตคณุภาพศรีมหาโพธิ สงักดัส านกังานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาปราจีนบรุ ีเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.09, S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทัง้ 5 ดา้น เรยีงคะแนนเฉลีย่จากมากไปหานอ้ย ดา้นวินยัและการรกัษาวินยั ดา้น
การประเมินบคุลากร ดา้นการพฒันาบคุลากร ดา้นการสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้ และดา้นการวางแผนอตัราก าลงัและ
การก าหนดต าแหนง่ 
 2. การเปรยีบเทียบการมีสว่นรว่มของครูในการบรหิารงานบคุคลในโรงเรยีน เขตคณุภาพศรมีหาโพธิ สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 เมื่อจ าแนกตามระดบัการศกึษา ประสบการณก์ารท างาน และขนาดของสถานศกึษา สว่นเพศไมแ่ตกตา่ง 
 
ค าส าคัญ: การมีสว่นรว่มครู, การบรหิารงานบคุคล, ของโรงเรยีน 
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E0083: การพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาศิลปะ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพบ่อหลวง: โครงการอบรม
ครูผู้สอนโดยใช้รูปแบบ Zentangle 
 
รพีพรรณ  ธนาเสถียร 1   พชัรวีรรณ  กิจมี 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอรน์ 
2 อาจารยท์ี่ปรกึษาการคน้ควา้อิสระ สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอรน์ 
 
บทคัดยอ่ 
 การศึกษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อศึกษาความรูค้วามเขา้ใจของครูผูส้อนรายวิชาศิลปะในการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบ Zentangle 2) เพื่อศึกษาผลการประเมินการจดัท าแผนการจดัการเรียนรูข้องครูผูส้อนรายวิชา
ศิลปะโดยใชรู้ปแบบ Zentangle 3) เพื่อศึกษาผลการประเมินผลการนิเทศการสอนของครูผูส้อนรายวิชาศิลปะโดยใช้
รูปแบบ Zentangle กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการศึกษา คือ ครูผูส้อนรายวิชาศิลปะ เครือข่ายพฒันาคุณภาพบ่อหลวง 
จ านวน 22 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 1) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการครูผูส้อนรายวิชาศิลปะโดยใชรู้ปแบบ 
Zentangle 2) แบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ 3) แบบประเมินการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู ้และ 4) แบบนิเทศ
การสอน วิเคราะหข์อ้มลูโดยใช ้รอ้ยละ คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี ้
 ผลการพฒันาครูผูส้อนรายวิชาศิลปะ เครือขา่ยพฒันาคณุภาพบ่อหลวง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
จดัท าโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการครูผูส้อนรายวชิาศิลปะโดยใชรู้ปแบบ Zentangle พบวา่ เมื่อท าการทดสอบความรู้
ความเขา้ใจหลงัการอบรม ครูที่เขา้รบัการอบรม จ านวน 22 คน มีความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบ 
Zentangle อยู่ในระดบัคณุภาพดี คิดเป็นรอ้ยละ 87.73 สว่นผลการประเมินการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูท้ัง้ 3 ดา้น 
พบวา่ 1) ดา้นสว่นน า ขอ้ที่มีคา่รอ้ยละมากที่สดุ คือ มีสาระการเรียนรูแ้ละมาตรฐานการเรียนรู ้ตวัชีว้ดั และมีจุดประสงค์
การเรยีนรู ้2) ดา้นหน่วยการเรียนรู ้ขอ้ที่มีค่ารอ้ยละมากที่สดุ คือ มีการออกแบบหน่วยการเรยีนรู ้และมีการก าหนด
เปา้หมายการเรียนรู ้และ 3) ดา้นแผนการจดัการเรียนรู ้ขอ้ที่มีค่ารอ้ยละมากที่สดุ คือ มีการบนัทึกหลงัการสอนตรงกบั
จดุประสงค ์และมีเอกสารทา้ยแผน ส าหรบัการนิเทศการสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัดี 
โดยขอ้ที่มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ แผนการจดัการเรยีนรูม้ีองคป์ระกอบถกูตอ้ง 
 
ค าส าคัญ: การพฒันาครู รูปแบบ Zentangle ครูผูส้อนศิลปะ 
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E0084: การส่งเสริมครูด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 
เอกลกัษณ ์ ค ำอว้น 1   ฉตัรทิพย ์ สวุรรณชิน 2   ฐิติมำ  ญำณะวงษำ 3 
1 ศกึษำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำกำรบรหิำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลยัฟำรอ์ีสเทอรน์ 
2 อำจำรย ์ดร.ที่ปรกึษำวิทยำนิพนธห์ลกั สำขำกำรบรหิำรกำรศกึษำ มหำวิทยำลยัฟำรอ์ีสเทอรน์ 
3 อำจำรยท์ี่ปรกึษำวิทยำนิพนธร์ว่ม สำขำกำรบรหิำรกำรศกึษำ มหำวิทยำลยัฟำรอ์ีสเทอรน์ 
 
บทคัดยอ่ 
 กำรวิจัยครัง้นี ้มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษำแนวทำงส่งเสริมครูดำ้นกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เน้น
กระบวนกำรคิดของโรงเรยีนขนำดเลก็ในสงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำเชียงใหม ่เขต 2 โดยใชก้ำร
วิจัยเชิงปฏิบตัิกำรส่งเสริมครูผูส้อนตำมแนวคิดของ Kemmis & Mc Taggart ไดแ้ก่ 1) ขัน้กำรวำงแผน 2) ขัน้กำร
ปฏิบตัิกำร 3) ขัน้สงัเกตกำรณ์ และ 4) ขัน้กำรสะทอ้นกลบั กลุ่มเป้ำหมำยที่ใชใ้นกำรวิจัยครัง้นี ้คือ ครูในโรงเรียน
ขนำดเลก็ จ ำนวน 30 คน โดยเลอืกแบบเจำะจง เครือ่งมือที่ใชใ้นวิจยั ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถำมสภำพและปัญหำของครู
ในกำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ี่เนน้กระบวนกำรคิด 2) แบบประเมินควำมพงึพอใจต่อแนวทำงในกำรสง่เสริมครู
จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้3) แบบประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เนน้กระบวนกำรคิด 4) แบบสงัเกตกำรณ์จัด
กิจกรรมกำรเรยีนรูข้องครู วิเครำะหข์อ้มลูโดยใชค้ำ่เฉลีย่และคำ่สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
 ผลกำรวิจยัพบวำ่ 
 1. สภำพและปัญหำของครูในกำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ี่เนน้กระบวนกำรคิด 
  1.1 สภำพ พบว่ำ กำรส่งเสริมครูมีระดบักำรปฏิบตัิโดยรวมอยู่ในระดบัปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย = 2.66, 
สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 0.41) ดำ้นที่มีกำรปฏิบตัินอ้ยที่สดุของครู คือ ดำ้นควำมจ ำเป็นในกำรสง่เสริม ตลอดจน
กำรสง่เสรมิหรอืพฒันำในดำ้นกำรออกแบบและกำรจดักำรเรยีนรูก้ระบวนกำรคิด 
 2. แนวทำงกำรสง่เสรมิครูดำ้นกำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ี่เนน้กระบวนกำรคิด พบวำ่ ผลกำรประเมิน
ต่อแนวทำงในกำรส่งเสริมอยู่ในระดับมำกที่สดุ (ค่ำเฉลี่ย = 4.58, ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 0.42) ดำ้นที่มีควำม 
พึงพอใจมำกที่สดุ คือ ดำ้นรูปแบบแนวทำงส่งเสริมครูดำ้นกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้โดยกำรจัดอบรมเชิง
ปฏิบตัิกำรเนน้กำรจดักำรเรยีนรูท้ี่เนน้กระบวนกำรคิดใหก้บัผูเ้รยีนและกำรท ำแผนกำรจดักำรเรยีนรู ้
 3. ผลกำรสง่เสรมิครูในกำรจดัท ำแผนจดักำรเรยีนรูท้ี่เนน้กระบวนกำรคิด พบวำ่ หลงักำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร
ครู จ ำนวน 30 คน มีควำมสำมำรถในกำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ี่เนน้กระบวนกำรคิดอยู่ในระดบัมำก (ค่ำเฉลีย่ = 
4.37, สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 0.33) เขียนแผนกำรจดักำรเรยีนรูไ้ดเ้หมำะสมมีกิจกรรมที่หลำกหลำยวิธีเพื่อดึงดดู
ควำมสนใจใหผู้เ้รยีนมีสว่นรว่มในกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน สว่นกำรประเมินแบบสงัเกตกำรณจ์ดักิจกรรมกำรเรยีนรู ้
ของครู พบวำ่ ผลกำรประเมินอยูใ่นระดบัมำกที่สดุ (ค่ำเฉลี่ย = 4.50, สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 0.20) จะเห็นไดจ้ำก 
ครูจดักิจกรรมกำรเรยีนรูท้ี่เนน้กระบวนกำรคิดไดอ้ยำ่งดี ผูเ้รยีนมีสว่นรว่มในกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนทกุขัน้ตอน 
 
ค าส าคัญ: แนวทำงกำรสง่เสรมิครู, ควำมพงึพอใจ, แผนจดักำรเรยีนรูท้ี่เนน้กระบวนกำรคิด 
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E0085: การศึกษาความสามารถในการอ่านและการเขียนค ามาตราตัวสะกดภาษาไทยของเด็ก
อนุบาลช้ันปีที ่3 โรงเรียนบี เอฟ เอส จากการจัดประสบการณโ์ดยใช้ส่ือบัตรภาพประกอบ 
 
สธุญัญา  มองทรพัย ์1   สนุนัท ์ ศลโกสมุ 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยันี ้มีวตัถปุระสงคก์ารวิจยัเพื่อการศกึษาความสามารถการอา่นและการเขียนค ามาตราตวัสะกดและ
เปรยีบเทียบความสามารถการอา่นและการเขียนค ามาตราตวัสะกดภาษาไทยของเด็กอนบุาลชัน้ปีที่ 3 โรงเรยีนบี เอฟ 
เอส ก่อนและหลงัจากการจดัประสบการณโ์ดยใชส้ื่อบตัรภาพประกอบ และการศึกษาพฒันาการความสามารถการ
อา่นและการเขียนค ามาตราตวัสะกดภาษาไทยของเด็กอนบุาลชัน้ปีที่ 3 กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั เป็นเด็กอนบุาล
ชัน้ปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบี เอฟ เอส โดยใชท้ัง้หมด 1 หอ้งเรยีน จ านวน 16 คน เครื่องมือ
ที่ใชใ้นการวิจยัมี 1) แผนการจดัประสบการณใ์ชส้ือ่บตัรภาพประกอบ จ านวน 24 แผน 2) แบบทดสอบความสามารถ
ในการอ่านและแบบทดสอบความสามารถในการเขียนค า ซึ่งมีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่น เท่ากบั .92 และเท่ากับ 
.87 ตามล าดบั และ 3) แบบบนัทึกการอ่านและการเขียนค ามาตราตวัสะกด ระยะเวลาในการทดลอง จ านวน 3 วนั/
สปัดาห ์วนัละ 50 นาที จ านวน 8 สปัดาห ์สถิติที่ใช ้ไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์และใชส้ถิติทดสอบ 
Non Parametrie 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ความสามารถในการอ่านและการเขียนค ามาตราตวัสะกดภาษาไทยของเด็กอนบุาลชัน้ปีที่ 3 จากการ
จดัประสบการณโ์ดยใชส้ื่อบตัรภาพประกอบ อยู่ในเกณฑร์ะดบัดีและสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 
 2. ความสามารถในการอ่านและการเขียนค ามาตราตวัสะกดภาษาไทยของเด็กอนบุาลชัน้ปีที่ 3 โรงเรียน 
บี เอฟ เอส ก่อนและหลงัจากการจดัประสบการณโ์ดยใชส้ือ่บตัรภาพประกอบ สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 
 3. พฒันาการความสามารถในการอ่านและการเขียนค ามาตราตวัสะกดภาษาไทยมีพฒันาการการอ่าน
และการเขียนค ามาตราตวัสะกดสงูขึน้ตามล าดบั 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยั 
 การจดัประสบการณโ์ดยใชส้ือ่บตัรภาพประกอบ ควรใชบ้ตัรภาพท่ีมีความหลากหลายและสวยงามเป็นการ
กระตุน้ความสนใจสง่เสรมิใหเ้ด็กเกิดการเรยีนรู ้สามารถอา่นและเขียนค ามาตราตวัสะกดภาษาไทยไดด้ีมากขึน้ 
 
ค าส าคัญ: การจดัประสบการณโ์ดยใชส้ือ่บตัรภาพประกอบ, การอา่นและการเขียนค ามาตราตวัสะกด 
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E0086: ความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอขลุง สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
 
กฤษดากร  ตาค า 1   ปราศรยั  ประวตัิรุง่เรอืง 2   ทรงยศ  แกว้มงคล 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2, 3 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ภาวะผูน้  าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอขลงุ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุี เขต 2 2) การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในอ าเภอขลงุ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 2 และ 3) ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้  า
เชิงจริยธรรมกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอขลงุ สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบรุี เขต 2 ซึ่งเก็บรวมรวมขอ้มลูโดยแบบสอบถาม ซึ่งมีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.89 ประชากรกลุม่
ตวัอย่าง จ านวน 140 คน จากการก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใชต้ารางของ เครจซี; และ มอรแ์กน จากนัน้ใช้
วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ และการสุม่แบบง่าย 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผูน้  าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก 2) 
การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยรวมปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก และ 3) ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะ
ผูน้  าเชิงจริยธรรมกับการจัดการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า ภาวะผูน้  าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความสมัพนัธก์ับวิธีการจดัการความขดัแยง้แบบผสมผสาน อยู่ในระดบัสงู นอกจากนีย้งัพบว่าภาวะผูน้  า
เชิงจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัวิธีการจดัการความขดัแยง้แบบยอมตาม แบบประนีประนอม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง และภาวะผูน้  าเชิงจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัวธีิการจดัการความขดัแยง้แบบเอาชนะ
เป็นไปในทิศทางตรงขา้มกนั อยูใ่นระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และภาวะผูน้  าเชิงจรยิธรรมกบัการ
จดัการความขดัแยง้แบบหลกีเลีย่งมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธแ์ตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ และเป็นไปใน
ทิศทางตรงขา้มกนั 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผูน้  าเชิงจรยิธรรม การจดัการความขดัแยง้ 
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E0087: การท างานเป็นทมีของครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 
อดิศกัดิ ์ ต๊ะค ำ 1   พนมพร  จนัทรปัญญำ 2 
1 คณะศกึษำศำสตร ์มหำวิทยำลยัฟำรอ์ีสเทอรน์ 
2 อำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรศกึษำศำสตรม์หำบณัฑิต สำขำวิชำกำรบรหิำรกำรศกึษำ มหำวิทยำลยัฟำรอ์ีสเทอรน์ 
 
บทคัดยอ่ 
 กำรศกึษำครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค ์เพื่อศึกษำกำรท ำงำนเป็นทีมของครูโรงเรียนชมุชนบำ้นวงัจ๊อม อ ำเภอเชียงดำว 
จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษำแนวปฏิบตัิเพื่อพฒันำกำรท ำงำนเป็นทีมของครูโรงเรียนชุมชนบำ้นวงัจ๊อม อ ำเภอ
เชียงดำว จงัหวดัเชียงใหม่ 
 กลุ่มศึกษำ ที่ใช้ในกำรศึกษำครัง้นี  ้คือ ครูโรงเรียนชุมชนบำ้นวงัจ๊อม อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม ่
จ ำนวน 20 คน เครือ่งมือที่ใชศ้กึษำ คือ แบบสอบถำมและกำรสมัภำษณ ์ซึ่งวิเครำะหข์อ้มลูจำกค่ำเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และวิเครำะหเ์นือ้หำ 
 ผลกำรศกึษำพบวำ่ 
 กำรท ำงำนเป็นทีมของครูโรงเรียนชุมชนบำ้นวงัจ๊อม อ ำเภอเชียงดำว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยภำพรวมอยู่ใน
ระดบัมำก กลำ่วคือ ดำ้นบทบำทที่สมดลุ ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนที่ชดัเจน และกำรตดัสินใจที่ถกูตอ้งเหมำะสม ดำ้นกำร
พฒันำตนเอง อยูใ่นระดบัมำกที่สดุ ดำ้นกำรสนบัสนนุและควำมไวว้ำงใจตอ่กนั ดำ้นภำวะผูน้  ำที่เหมำะสม ดำ้นควำม 
สมัพนัธร์ะหว่ำงกลุ่ม ดำ้นควำมร่วมมือและกำรใชค้วำมขดัแยง้ในทำงสรำ้งสรรค ์ดำ้นกำรทบทวนกำรปฏิบัติงำน
อยำ่งสม ่ำเสมอ ดำ้นกำรสื่อสำรท่ีดี ดำ้นวตัถปุระสงคช์ดัเจนและเปำ้หมำยที่เห็นพอ้งตอ้งกนั และดำ้นกำรเปิดเผยต่อ
กนัและเผชิญหนำ้ เพื่อแกปั้ญหำอยูใ่นระดบัมำก 
 แนวปฏิบตัิเพื่อพฒันำกำรท ำงำนเป็นทีมของครูโรงเรยีนชมุชนบำ้นวงัจ๊อม อ ำเภอเชียงดำว จงัหวดัเชียงใหม ่
จำกกำรวิเครำะหจ์ำกแบบสมัภำษณ์ โดยรวมพบว่ำ ผูบ้ริหำรตอ้งมีภำวะผูน้  ำที่ดี และสรำ้งทีมงำนที่รูจ้กัหนำ้ที่ของ
ตนเองอย่ำงชดัเจน มีวตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจน ยอมรบัฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ื่น แลกเปลีย่นควำมคิด สรำ้งขวญัก ำลงัใจ
ใหท้ีมงำน วำงตวัเป็นแบบอยำ่งที่ดี ผลดัเปลีย่นคนท่ีมีศกัยภำพไดแ้สดงศกัยภำพของตนเองอยำ่งเต็มที่ หมั่นติดตำม
งำนอยูเ่สมอ เพื่อชีแ้นะแนวทำงที่ถกูตอ้ง มีทกัษะในกำรสือ่สำรท่ีดี ชดัเจน จรงิใจ และตรงเปำ้หมำย 
 
ค าส าคัญ: กำรท ำงำนเป็นทีมของครูในโรงเรยีน แนวปฏิบตัิเพื่อพฒันำกำรท ำงำนเป็นทีมของครูโรงเรยีน 
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E0089: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาหน่วยการเล่นเกม กีฬา
ไทย กีฬาสากล และกีฬาพืน้บ้าน (สาระท้องถิ่น) และความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราษฎรนิ์ยมธรรม (พิบูลสงคราม) จากการจัดการเรียนรู้แบบทีม
แข่งขัน 
 
นฤชิต  เกกินะ 1   เบญจรตัน ์ ราชฉวาง 2   สรวิศ  ลาภธนชยั 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรยีนวิชาพลศึกษาหนว่ยการเลน่เกม กีฬาไทย กีฬาสากลและกีฬาพืน้บา้น (สาระทอ้งถ่ิน) และความปลอดภยัในชีวิต
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัราษฎรน์ิยมธรรม (พิบลูสงคราม) จากการจดัการเรยีนรูแ้บบทีมแขง่ขนั 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัราษฎรน์ิยมธรรม (พิบลูสงคราม) 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 หอ้งเรยีน ไดแ้ก่ หอ้ง ป.4/1 จ านวนนกัเรียน 30 คน ใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่าง
แบบง่าย เครือ่งมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรูห้น่วยการเลน่เกม กีฬาไทย กีฬาสากล
และกีฬาพืน้บา้น (สาระทอ้งถ่ิน) และความปลอดภยัในชีวิต 2) แบบประเมินทกัษะการปฏิบตัิ และ 3) แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดราษฎรน์ิยมธรรม 
(พิบลูสงคราม) จากการจดัการเรยีนรูแ้บบทีมแขง่ขนั มีคะแนนอยูใ่นระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 78.33 
 2. การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ก่อนและหลงัเรยีน พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสขุศกึษา
และพลศกึษาหนว่ยการเลน่เกม กีฬาไทย กีฬาสากลและกีฬาพืน้บา้น (สาระทอ้งถ่ิน) และความปลอดภยัในชีวิต จาก
การจดัการเรยีนรูแ้บบทีมแขง่ขนั หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การจดัการเรยีนรูแ้บบทีมแขง่ขนั ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
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E0090: การพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน โรงเรียนรัปปาปอรต์ (ตชด.บ ารุงที่ 92) สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 
พิมพิไล  ใจแกว้ 1   พชัรวีรรณ  กิจมี 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอรน์ 
2 อาจารยท์ี่ปรกึษาการคน้ควา้อิสระ สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยัฟารอ์ีสเทอรน์ 
 
บทคัดยอ่ 
 การศึกษาครัง้นี ้มีวัตถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาความรูค้วามเขา้ใจการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียน  
รปัปาปอรต์ (ตชด. บ ารุงที่ 92) หลงัการอบรม และ 2) เพื่อศึกษาผลการประเมินรายงานการวิจยัในชัน้เรียนของครู
โรงเรยีนรปัปาปอรต์ (ตชด. บ ารุงที่ 92) กลุม่เปา้หมายที่ใชใ้นการศกึษา คือ ครูโรงเรยีนรปัปาปอรต์ (ตชด. บ ารุงที่ 92) 
จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบทดสอบหลงัการอบรม และแบบประเมินรายงานการวิจัยในชัน้เรียน 
ซึ่งมีเกณฑก์ารประเมิน 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัสมบรูณ ์ระดบัค่อนขา้งสมบูรณ ์และระดบัไม่สมบูรณ ์วิเคราะหข์อ้มูล
โดยใช ้รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษา พบวา่ เมื่อท าการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจหลงัการอบรม ครูมีความรูค้วามเขา้ใจในการท า
วิจัยในชัน้เรียนอยู่ในระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 87.22 ส่วนผลการประเมินรายงานการวิจัยในชัน้เรียนของครูโรงเรียน 
รปัปาปอรต์ (ตชด. บ ารุงที่ 92) จ าแนกเป็นรายบคุคล พบว่า ครู จ านวน 7 คน มีผลการประเมินรายงานการวิจยัใน 
ชัน้เรยีนอยู่ในระดบัสมบรูณ ์คิดเป็นรอ้ยละ 77.78 และจ านวน 2 คน มีผลการประเมินรายงานการวิจยัในชัน้เรยีนอยู่
ในระดบัคอ่นขา้งสมบรูณ ์คิดเป็นรอ้ยละ 22.22 
 
ค าส าคัญ: วิจยัในชัน้เรยีน, การพฒันาครู 
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E0091: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที ่5 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย ์จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
นภา  รางแดง 1   สนุนัท ์ ศลโกสมุ 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง อาณาจักรอยุธยา และเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อาณาจกัรอยธุยา ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนบุาลหนองแซงศีล-
วฒุาจารย ์ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน จากการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนอนบุาลหนองแซงศีลวฒุาจารย ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทัง้หมด 1 หอ้งเรียน จ านวน 21 คน 
ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือ แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือ จ านวน 20 แผน ใชเ้วลาสอน 20 ชั่วโมง และแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อาณาจกัรอยธุยา ซึ่งมีค่า
สมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่น เท่ากับ .96 ท าการทดลองระหว่างวนัที่ 1-29 ธันวาคม 2564 สถิติที่ใช ้คือ จ านวน รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (One-sample t-test, paired t-test) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรือ่ง อาณาจกัรอยธุยา ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 หลงัจากการจดัการ
เรยีนรูแ้บบรว่มมือ อยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีและสงูกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรือ่ง อาณาจกัรอยธุยา ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 หลงัจากการจดัการ
เรยีนรูแ้บบรว่มมือสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 ขอ้เสนอแนะ 
 การสอนผูส้อนควรกระตุน้ใหน้กัเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในกลุม่ และสนบัสนนุใหม้ี
การช่วยเหลอืกนัภายในกลุม่ 
 
ค าส าคัญ: อาณาจกัรอยธุยา, การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ 
 

175



การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต ์“นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” 

มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ ประจ าปี 2565                                                            25 มีนาคม 2565 
 

E0092: การศึกษาความสามารถในการจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษและความคงทนในการจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 จากการจัดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น 
 
ปิยพร  พิมเสน 1   อทุยัวรรณ  สายพฒันะ 2 
1 นกัศกึษา ปรญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการจ าค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรูแ้บบเรียนปนเล่น 2) เปรียบเทียบความสามารถในการจ าค าศพัทภ์าษา 
องักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการจัดการเรียนรูแ้บบเรียนปนเล่น 
และ 3) เปรยีบเทียบความคงทนในการจ าค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ระหว่างหลงัเรยีน
และภายหลงัการจดัการเรียนรูแ้บบเรยีนปนเลน่ เป็นเวลา 2 สปัดาห ์กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
หอ้งเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนสฤษดิเดช อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม จ านวน 30 คน เครื่องมือ 
ที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรยีนรูว้ิชาภาษาองักฤษ จ านวน 12 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 2) 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการจ าค าศพัทภ์าษาองักฤษ เป็นแบบปรนยั ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 40 ขอ้ 
มีคา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั .90 และ 3) แบบทดสอบวดัความคงทนในการจ าค าศพัทภ์าษาองักฤษ เป็นแบบปรนยั ชนิด
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .94 สถิติที่ใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ dependent sample 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ความสามารถในการจ าค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 จากการจดัการเรยีนรู ้
แบบเรยีนปนเลน่ นกัเรยีนมีคะแนนที่ระดบัดี ขึน้ไป รอ้ยละ 96.67 ของจ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 2. ความสามารถในการจ าค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 หลงัการจดัการเรยีนรู ้
แบบเรยีนปนเลน่ สงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 มีความคงทนในการจ าค าศพัทภ์าษาองักฤษ หลงัเรียนและภายหลงัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบเรยีนปนเลน่ เป็นเวลา 2 สปัดาห ์ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
ค าส าคัญ: การจดัการเรยีนรูแ้บบเรียนปนเลน่, ความสามารถในการจ า, ความคงทนในการจ า 
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E0093: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์เร่ือง โลกและอวกาศ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน ์
 
พิชญา  พลศิร ิ1   อทุยัวรรณ  สายพฒันะ 2 
1 นกัศกึษา ปรญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์เรื่อง 
โลกและอวกาศ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลงัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้
รว่มกบัผงัมโนทศัน ์กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์
ระยอง จ านวน 33 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้หอ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ แผนการจัดการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตร ์เรื่อง โลกและอวกาศ จ านวน 12 แผน 
และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .94 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent 
sample 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์เรือ่ง โลกและอวกาศ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาก
การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร้่วมกับผงัมโนทัศน ์นกัเรียนมีคะแนนที่ระดบัดี ขึน้ไป รอ้ยละ 60.60 ของ
จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์เรื่อง โลกและอวกาศ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงั
การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัผงัมโนทศัน ์สงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคั:  การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู,้ ผงัมโนทศัน,์ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
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E0094: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ เร่ือง Tenses ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT 
 
ณฏัฐกนัย์  อยูป่ระพตั 1   อทุยัวรรณ  สายพฒันะ 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยใน ครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ เร่ือง 
Tenses ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุม่ตวัอย่าง 
คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยของการสุ่ม เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ เร่ือง Tenses 
จ านวน 12 แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 50 ข้อ มีค่า
ความเช่ือมัน่เทา่กบั .94 และแบบวดัความพึงพอใจที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT จ านวน 22 ข้อ 
เป็นแบบมาตรประมาณค่า มี 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent sample 
 ผลการวิจยั พบวา่  
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ เร่ือง Tenses ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ภายหลงัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT นกัเรียนมีคะแนนที่ระดบัดี ขึน้ไป ร้อยละ 56.67 ของจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ เร่ือง Tenses ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หลงัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. ความพึงพอใจที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคัญ: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ, การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT, ความพงึพอใจ  
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E0095: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารอาหารและระบบย่อย
อาหาร ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 
กนัต์ฐกาญจน์  เสาวกลุ 1   อทุยัวรรณ  สายพฒันะ 2 
1 นกัศกึษา ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
สารอาหารและระบบย่อยอาหาร ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มตวัอย่างเป็น
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบึงกระจับ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศกึษา 2564 จ านวน 24 คน ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster random sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วย
ของการสุม่ เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง สารอาหารและระบบย่อยอาหาร จ านวน 12 
แผน  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองสารอาหารและระบบย่อยอาหาร เป็นแบบปรนยั 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 35 ข้อ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .80 และแบบวดัความพึงพอใจ เป็นแบบมาตร
ประมาณค่า มี 5 ระดบั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test แบบ dependent sample 
 ผลการวิจยัพบวา่  
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เร่ือง สารอาหารและระบบย่อยอาหาร ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT นกัเรียนมีคะแนนที่ระดบัดีขึน้ไป ร้อยละ 83.33 
ของนกัเรียนทัง้หมด 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารอาหารและระบบย่อยอาหาร ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 
 3. ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT อยูใ่นระดบัพงึพอใจมากที่สดุ 
 
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิค TGT, ความพงึพอใจ  
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E0096: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง สสารและสมบัติของสสาร ของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 
พิมพ์ธวลั  กาไรภมูิ 1   อทุยัวรรณ  สายพฒันะ 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง สสาร
และสมบตัิของสสาร ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
(STEM Education) และเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลงั
การจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษา (STEM Education) กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 31 
คน โรงเรียนพิชญศกึษา อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา จ านวน 12 แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ จ านวน 
40 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .92 และแบบวดัความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 5 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั .79 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ dependent sample 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง สสารและสมบตัิของสสาร ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
4 จากการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) นกัเรียนมีคะแนนที่ระดบัดีขึน้ไป ร้อยละ 93.55 ของ
นกัเรียนทัง้หมด 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง สสารและสมบตัิของสสาร ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
4 จากการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษา (STEM Education) หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 3. ความคิดสร้างสรรค์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จากการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษา, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, ความคิดสร้างสรรค์  
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E0097: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง แสงและส่ิงมีชีวิต ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 
ญวรท  สทุศัษา 1   อทุยัวรรณ  สายพฒันะ 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง แสงและ
สิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) และศกึษาเจตคติที่มีตอ่การเรียนวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจดัการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 31 คน ได้มาโดย
วิธีการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศกึษา จ านวน 12 แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลอืกตอบ 3 ตวัเลอืก จ านวน 
30 ข้อ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .94 และแบบวดัเจตคติที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 51 ข้อ เป็นแบบมาตร
ประมาณค่า มี 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ dependent sample 
 ผลการวิจยั พบวา่  
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง แสงและสิ่งมีชีวิต ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 จาก
การจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) นกัเรียนมีคะแนนอยู่ในระดบัดีขึน้ไป ร้อยละ 96.77 ของ
นกัเรียนทัง้หมด 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง แสงและสิง่มีชีวิต ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา ปีที่ 2 จากการ
จดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษา (STEM Education) หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง แสงและสิ่งมีชีวิต ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 หลงัได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษา (STEM Education) อยูใ่นระดบัดี 
 
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษา, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, เจตคติตอ่การเรียนวิทยาศาสตร์  
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E0098: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีที่  1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD 
 
ธีรศกัดิ ์ สบืกระพนัธ์ 1   เบญจรัตน์  ราชฉวาง 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้มีวตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภมูิศาสตร์และประวตัิศาสตร์
ไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภมูิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ไทย และ 3) เพื่อศึกษาความ
พงึพอใจหลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในรายวิชาภมูิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ไทย กลุม่ตวัอย่างที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาล
เมืองก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ห้อง ปวช.1/1 จ านวนนกัเรียน 33 คน 
โดยใช้วิธีการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
t-test แบบ (Dependent Samples) 
 ผลการวิจยั พบวา่  
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภมูิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ไทย ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
STAD พบว่า โดยรวมผู้ เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนอยู่ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 72.30 
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภมูิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ไทยของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัอาชีวศกึษาเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ระหว่างก่อนและหลงัการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD พบวา่ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. ความพงึพอใจของนกัเรียน หลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ในรายวิชาภมูิศาสตร์และ
ประวตัิศาสตร์ไทย ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ ได้แก่ ด้าน
เนือ้หา รองลงมาคือ ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และคา่เฉลีย่ต ่าสดุ ได้แก่ ด้านการวดัผลและประเมินผล 
 
ค าส าคัญ: การเรียนแบบร่วมมือ, การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ

ของนกัเรียน  
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E0099: การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของเด็กอนุบาลชัน้ปีที่  2 โรงเรียนสารสาสน์
วิเทศสมุทรปราการ จากการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ (Project approach) 
 
ชลธิชา  อิ่มผล 1   สนุนัท์  ศลโกสมุ 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ของเด็กอนบุาลชัน้ปีที่ 2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ จากการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบ
โครงการ (Project approach)และศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของเด็กอนุบาลชัน้ปีที่ 2 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ จากการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ(Project approach) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เลือกมาจากนักเรียนชัน้อนุบาลปีที่ 2 ทัง้ชายและหญิง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ
สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2564 จ านวน 30 คน โดยการสุม่ตวัอย่างแบบง่ายมา 
1 ห้องเรียน (Simple random sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัมี 1) เคร่ืองมือเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงการ(Project approach) จ านวน 7 แผน 2) ชดุฝึกทกัษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 7 ชดุ 3) แบบทดสอบ
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .40 ระยะเวลาในการทดลอง จ านวน 3 วนั/ สปัดาห์ วนัละ 
60 นาที สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ จ านวน ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
(one-sample t-test, paired t-test)  
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของเด็กอนุบาลชัน้ปีที่ 2 หลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ (Project approach) อยู่ในเกณฑ์ระดบัดี และสงูกว่าเกณฑ์ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตที่ระดบั .05 
 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของเด็กอนุบาลชัน้ปีที่ 2 หลงัการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ (Project approach) สงูขึน้กวา่เกณฑ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. พฒันาการคิดวิเคราะห์ ของเด็กอนบุาลชัน้ปีที่ 2 จากการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ (Project 
approach) ในสปัดาห์ที่ 1 ถึงสปัดาห์ที่ 7 มีพฒันาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดีขึน้ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, การจดัประสบการณ์แบบโครงการ  
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E0101: คุณลักษณะของครูสอนภาษาอังกฤษในอุดมคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
 
พรรษวฒุิ  สขุเสริม 1   จฑุามาศ  แสงงาม 2   ดารุณี  ทิพยกลุไพโรจน์ 3 
1 นกัศกึษาระดบัปริญญาโท ภาควิชาการประเมินและการวิจยั คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2, 3 อาจารย์ ประจ าภาควิชาการประเมินและการวิจยั คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาคณุลกัษณะของครูสอนภาษาองักฤษในอดุมคติของนกัศึกษาระดบั  
อดุมศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อคณุลกัษณะของครูสอนภาษาองักฤษใน
อุดมคติของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 จ าแนกตามคณะ ท าการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับ 
อดุมศึกษาทัง้หมด 179 คน เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามคณุลกัษณะของครูสอนภาษาองักฤษในอุดมคติ มีค่า
ความเช่ือมัน่เทา่กบั .85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ 
F test (One-way ANOVA) โดยใช้การทดสอบการแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการเปรียบเทียบพหคุณูโดยวิธีของ Scheffé 
ผลการวิจยั พบวา่ คณุลกัษณะของครูสอนภาษาองักฤษในอดุมคติส าหรับนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษา พบว่า ด้านที่มี

คา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ด้านการสอน (X = 3.74, S.D. = 0.29) และด้านวิชาการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ (X = 3.44, S.D. = 
0.39) นอกจากนีร้ะดบัความคิดเห็นตอ่คณุลกัษณะของครูสอนภาษาองักฤษในอดุมคติของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ในศตวรรษที่ 21 จ าแนกตามคณะ นกัศกึษาระดบัอดุมศึกษาที่มีคณะแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคณุลกัษณะของ
ครูสอนภาษาองักฤษในอดุมคติแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ นกัศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของครูสอนภาษาอังกฤษในอุดมคติแตกต่างกับนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
 
ค าส าคัญ: คณุลกัษณะของครูภาษาองักฤษ นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา, ศตวรรษที่ 21  
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E0102: การพัฒนารูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
โรงเรียนบ้านเนินเวียง ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 1 
 
ศนุิษา  มาลยัทอง 
โรงเรยีนบา้นเนินเวียง เลขท่ี 1 หมู ่5 ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์60170 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยมีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สพป.นครสวรรค ์เขต 1 2) เพื่อพัฒนารูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพัฒนาทกัษะชีวิตของนกัเรียน
โรงเรยีนบา้นเนินเวียง สพป.นครสวรรค ์เขต 1 3) เพื่อศกึษาผลการทดลองใชรู้ปแบบระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน
เพื่อพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนโรงเรียนบา้นเนินเวียง สพป.นครสวรรค ์เขต 1 และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบระบบ
การดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นเนินเวียง สพป.นครสวรรค ์เขต 1 
 วิธีการวิจยัมี 4 ขัน้ตอน คือ 1) ศึกษาระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สพป.นครสวรรค ์เขต 1 ศกึษาจากประชากร คือ ผูบ้รหิาร/รกัษาการผูบ้รหิาร ครูวิชาการ และครูผูร้บัผิดชอบโครงการ
ระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนของโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ที่มีนกัเรยีน จ านวน 40-119 คน ทัง้หมด 88 โรงเรยีน 
จ านวน 264 คน เครือ่งมือที่ใชค้ือแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มีคา่ความเช่ือมั่น .95 วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory factor Analysis: EFA) 2) สรา้งรูปแบบระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต
นกัเรียนโรงเรยีนบา้นเนินเวียง สพป.นครสวรรค ์เขต 1 โดยการสมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) จากกลุม่
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน โดยใชแ้บบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือแบบตรวจสอบรายการ โดยใช้
การวิเคราะหเ์นือ้หาค่าความถ่ีและคา่รอ้ยละ 3) ศึกษาผลการทดลองใชรู้ปแบบระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อ
พฒันาทกัษะชีวิตนกัเรียนโรงเรียนบา้นเนินเวียง สพป.นครสวรรค ์เขต 1 ศึกษาจากประชากรทัง้หมด คือ ครูผูส้อน
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนบา้นเนินเวียง สพป.นครสวรรค ์เขต 1 จ านวน 6 คน และนกัเรียนระดบั 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 62 คน ในปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช ้คือ แบบบนัทึกคะแนน สถิติที่ใช ้ไดแ้ก่ 
ค่ารอ้ยละ และค่าเฉลี่ย 4) ประเมินรูปแบบระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตนกัเรียนโรงเรียน
บา้นเนินเวียง สพป.นครสวรรค ์เขต 1 โดยศึกษาจากกลุม่ประชากรทัง้หมด คือคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรยีบบา้นเนินเวียง จ านวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 7 คน ผูป้กครองนกัเรยีน จ านวน 62 คน 
ชมุชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 62 คน รวมจ านวน 140 คน เครื่องมือที่ใช ้คือ แบบประเมินรูปแบบ ลกัษณะ
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั มีคา่ความเช่ือมั่น .90 สถิติที่ใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตนกัเรียนโรงเรียน
บา้นเนินเวียง สพป.นครสวรรค ์เขต 1 จ านวน 61 ตวับง่ชี ้สามารถก าหนดเป็น 5 องคป์ระกอบและตัง้ช่ือองคป์ระกอบ
ไดด้งันี ้1) การเป็นผูน้  า จ านวน 8 ตวับ่งชี ้2) การมีสว่นรว่ม จ านวน 18 ตวับง่ชี ้3) การมีองคค์วามรู ้จ านวน 24 ตวับง่ชี ้
4) การนิเทศติดตามผล จ านวน 6 ตวับง่ชี ้และ 5) การรายงานผล จ านวน 5 ตวับง่ชี ้
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 2. รูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาทกัษะชีวิตนักเรียนโรงเรียนบา้นเนินเวียง สพป.
นครสวรรค ์เขต 1 ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ ) การเป็นผูน้  า 2) การมีส่วนร่วม 3) การมีองคค์วามรู ้4) การ
นิเทศติดตามผล และ 5) การรายงานผล และผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญทกุทา่น
มีความคิดเห็นพอ้งตอ้งกนัว่ารูปแบบระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรยีนเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตนกัเรยีนโรงเรยีนบ้านเนิน
เวียง สพป.นครสวรรค ์เขต 1 มีความเหมาะสม 
 3. ผลการทดลองใชรู้ปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตนกัเรียนโรงเรียนบา้น
เนินเวียง สพป.นครสวรรค ์เขต 1 พบวา่ 1) นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีการตระหนกัรูแ้ละเห็นคณุคา่ใน
ตนเองและผูอ้ื่นเพิ่มขึน้ 2) นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีการคิดวิเคราะห ์ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอย่าง
สรา้งสรรคเ์พิ่มขึน้ 3) นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีการจัดการอารมณ์และความเครียดเพิ่มขึน้ และ 4) 
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1-6 มีการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ้ื่นเพิ่มขึน้ 
 4. ผลการประเมินรูปแบบระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตนกัเรียนโรงเรยีนบา้นเนิน
เวียง สพป.นครสวรรค ์เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดย
เรียงล าดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปนอ้ยดงันี ้ดา้นความเป็นประโยชน ์ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเหมาะสม และดา้น
ความเป็นไปได ้ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: ระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน, ทกัษะชีวิต 
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E0103: ศึกษาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของเด็กช้ันอนุบาลปีที่ 3 
โรงเรียนอนุบาลจันทรเ์จ้าจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโ์ดยใช้แนวคิดสมดุลภาษา 
 
กญัญารตัน ์ พนัธุเ์ณร 1   สนุนัท ์ ศลโกสมุ 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดยอ่ 
 งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงคก์ารเพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษของเด็กชัน้
อนบุาลปีที่ 3 โรงเรยีนอนบุาลจนัทรเ์จา้ ระหว่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรมเสรมิประสบการณโ์ดยใชแ้นวคิดสมดลุ
ทางภาษา และศึกษาพฒันาการการอ่านและการเขียน จากการจดักิจกรรมเสริมประสบการณโ์ดยใชแ้นวคิดสมดุล
ทางภาษา กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัเป็นเด็กปฐมวยัชายและหญิง ที่มีอายรุะหว่าง 5-6 ปี ศึกษาอยูใ่นชัน้อนบุาล 
ปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนบุาลจนัทรเ์จา้ จ านวน 18 คน โดยใชท้ัง้หมดของประชากร มีจ านวน
หอ้งเรียน 1 หอ้งเรียน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยมี 1) แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้
แนวคิดสมดลุทางภาษา จ านวน 5 แผน 2) แบบทดสอบการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ จ านวน 1 ฉบบั และ 3) 
แบบบนัทึกพฒันาการอ่านและการเขียน ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .82 และ .86 ตามล าดบั ระยะเวลาในการทดลอง 
จ านวน 20 ชั่วโมง สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน และคา่พิสยัควอไทล ์และใชส้ถิติทดสอบ Non-
parametric 
 การวิจยั พบวา่ 
 1. ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษของเด็กชัน้อนบุาลปีที่ 3 โรงเรยีนอนบุาลจนัทรเ์จา้ 
หลงัการจดักิจกรรมเสริมประสบการณโ์ดยใชแ้นวคิดสมดลุทางภาษา อยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี จ านวนรอ้ยละ 80 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 2. ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษของเด็กชัน้อนบุาลปีที่ 3 โรงเรยีนอนบุาลจนัทรเ์จา้ 
หลงัการจดักิจกรรมเสรมิประสบการณโ์ดยใชแ้นวคิดสมดลุภาษาสงูขึน้ มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. พฒันาการการอา่นและเขียนภาษาองักฤษของเด็กชัน้อนบุาลปีที่ 3 โรงเรียนอนบุาลจนัทรเ์จา้ ในสปัดาห์
ที่ 1 ถึงสปัดาหท์ี่ 5 มีพฒันาการในการอา่นและการเขียนภาษาองักฤษดีขึน้ตามล าดบั 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยั 
 การเลือกเนือ้หาที่น  ามาจดักิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นสิ่งส  าคญัควรค านงึถึงความเหมาะสมของเพศ วยั และระดบั
ความสนใจ และค าที่มีความเหมาะสมกบัวฒุิภาวะ ความพรอ้มดา้นสติปัญญา จะท าใหเ้ด็กกระตือรอืรน้ในการเรยีน
มากขึน้ และค าศพัทไ์มค่วรยากเกินระดบัปฐมวยั 
 
ค าส าคัญ: แนวคิดสมดลุภาษา, การอา่นภาษาองักฤษ, การเขียนภาษาองักฤษ 
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E0104: การพัฒนาส่ือ E-book ด้วยโปรแกรม canva เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ จังหวัดลพบุรี 
 
ธนกฤต  เชือ้อรวรรณ 1   เบญจรัตน์  ราชฉวาง 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพสื่อ E-book ด้วยโปรแกรม canva 2) เพื่อ
ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยสื่อ E-book โดยใช้โปรแกรม canva และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนด้วยสื่อ E-book โดยโปรแกรม canva เพื่อส่งเสริมการเรียนรายวิชาวิทยาการค านวณ ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัธรรมเจดีย์ จงัหวดัลพบรีุ ภาคเรียนที่ 1/2564 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 23 
คน โดยใช้ สือ่ E-book ด้วยโปรแกรม canva เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) สื่อ E-book ด้วยโปรแกรม canva 2) 
แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาวิทยาการค านวณ 3) แบบประเมินทกัษะการปฏิบตัิระหว่างเรียน และ 4) แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติที่ไม่ใช้
พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test 
 ผลการวิจยั พบวา่  
 1. การหาประสทิธิภาพของสือ่ E-book ด้วยโปรแกรม canva มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน (E1) 
มีค่าเท่ากบั 80.98 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียน (E2) มีค่าเท่ากบั 81.16 ดงันัน้ สื่อ E-book ด้วยโปรแกรม 
canva มีประสทิธิภาพเทา่กบั 80.98/81.16 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนด้วยสื่อ E-book โดยใช้โปรแกรม canva อยู่ในระดบัดี คิดเป็น 
ร้อยละ 74.06 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
 3. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการใช้สื่อ E-book โดยโปรแกรม canva เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาการค านวณ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: สื่อ E-book โดยใช้โปรแกรม canva, คณุภาพของ E-book ด้วยโปรแกรม canva, ประสิทธิภาพสื่อ E-book 

ด้วยโปรแกรม canva,ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
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E0105: การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ วิชาการอ่านส่ือส่ิงพิมพอั์งกฤษ
ของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ ์จังหวัด
จันทบุรี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ CIRC 
 
ปณุยวีร ์ อารเีพื่อน 1   เบญจรตัน ์ ราชฉวาง 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อพฒันาทกัษะการอา่นและการเขียนภาษาองักฤษ 2) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะ
การอ่านและการเขียนอังกฤษ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพอ์งักฤษ วิทยาลยั
อาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ ์จังหวดัจันทบุรี โดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ CIRC กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลยัอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ ์จ านวน 1 
หอ้งเรียน ไดแ้ก่ หอ้ง ปวช. 2/1 จ านวนนกัเรียน 28 คน ใชว้ิธีการสุม่แบบง่าย โดยใชก้ารจบัฉลาก (Simple Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น 1) แผนการจดัการเรียนรู ้2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียน 3) แบบประเมินการอา่นและการเขียนภาษาองักฤษ 4) แบบประเมินความพงึพอใจ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ dependent 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์อังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัอาชีวศึกษาออมสินอปุถมัภ ์จากการจดัการเรียนรูโ้ดย
ใช้เทคนิคการสอนแบบ CIRC พบว่า โดยรวมผูเ้รียนไดค้ะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนคิดเป็นรอ้ยละ 71.43 อยู่ในระดับดี 
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
 2. ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์อังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัอาชีวศึกษาออมสินอปุถมัภ ์ระหว่างก่อนและหลงัการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ CIRC พบว่า หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 
 3. ความพงึพอใจของนกัเรยีนตอ่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบ CIRC วิชาการอา่นสือ่สิง่พิมพ์
องักฤษ ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัอาชีวศกึษาออมสนิอปุถมัภ ์
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีคา่เฉลีย่สงูสดุ ไดแ้ก่ ดา้นสื่อและอปุกรณ ์รองลงมา 
คือ ดา้นเนือ้หาบทเรียน ดา้นการจัดการเรียนการสอน และดา้นครูผูส้อน และค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ไดแ้ก่ ดา้นการวดัและ
ประเมินผล 
 
ค าส าคัญ: เทคนิคการสอนแบบ CIRC, ทกัษะการอา่นและการเขียนภาษาองักฤษ, ความพงึพอใจของนกัเรยีน 
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E0106: ศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กของเด็กช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
ดอนดู่ จากการจัดประสบการณก์ิจกรรมศิลปสร้างสรรคจ์ากเศษวัสดุ 
 
ศิรนิยา  ใจทอง 1   สนุนัท ์ ศลโกสมุ 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีศ้กึษาความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กของเด็กชัน้อนบุาลปีที่ 3 จากการจดัประสบการณ์
กิจกรรมศิลปสรา้งสรรคจ์ากเศษวสัด ุมีวตัถปุระสงค ์เพื่อศกึษาความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กและเพื่อศึกษา
พฒันาการในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กของเด็กอนบุาลชัน้ปีที่ 3 จากการจดักิจกรรมศิลปสรา้งสรรคจ์ากเศษวสัด ุกลุม่
ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั คือ เป็นนกัเรยีนปฐมวยัชาย-หญิง ชัน้อนบุาลปีที่ 3 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2564 โรงเรยีน
บา้นดอนดู่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจรญิ จ านวน 
10 คน โดยใชป้ระชากรทัง้หมด เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แผนการจดัประสบการณกิ์จกรรมศิลปสรา้งสรรคจ์าก
เศษวสัด ุและแบบทดสอบความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเลก็ คา่ดชันีความสอดคลอ้งของเนือ้หา (IOC) อยูร่ะหวา่ง 
0.67-1.00 มีทัง้หมดจ านวน 4 ฉบบั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ จ านวน คา่มธัยฐาน (Median) และคา่พิสยั
ระหวา่งควอไทล ์และใชส้ถิติทดสอบ Non Parametric 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กของเด็กอนบุาลปีที่ 3 โรงเรียนบา้นดอนดู่ หลงัการจดักิจกรรม
ศิลปสรา้งสรรคจ์ากเศษวสัดอุยู่ในระดบัดีตามการวดัผลของหลกัสตูรระดบัปฐมวยัจ านวนรอ้ยละ 80 ของนกัเรียน
ทัง้หมด และสงูกวา่เกณฑร์ะดบัดีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 2. พฒันาการความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กของเด็กอนบุาลปีที่  3 โรงเรียนบา้นดอนดู่ หลงัการ
จดักิจกรรมศิลปะสรา้งสรรคจ์ากเศษวสัดสุงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมศิลปสรา้งสรรคจ์ากเศษวสัด ุความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเลก็ เด็กอนบุาลชัน้ปีที่ 3 
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E0107: การศึกษาความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
โรงเรียนป่าติว้ป่าเตยวิทยาสรรคจ์ากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
(Communicative Language Teaching: CLT) 
 
จฑุาธาร  ไชยวฒักลุกิจ 1   สนุนัท ์ ศลโกสมุ 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยั มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสามารถในสื่อสารภาษาองักฤษและเปรียบเทียบความสามารถ
ในสือ่สารภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนป่าติว้ป่าเตยวิทยาสรรค ์ระหวา่งก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรูโ้ดยแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) กลุม่ตวัอย่างที่
ใชใ้นการวิจยั เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนป่าติว้ป่าเตยวิทยาสรรค ์
จงัหวดัอ านาจเจริญ จ านวน 21 คน จ านวน 1 หอ้ง โดยใชป้ระชากรทัง้หมด เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยมี 1) แผนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) จ านวน 16 แผน 
2) แบบทดสอบความสามารถดา้นการสนทนา ความสามารถดา้นการอ่าน และความสามารถดา้นการเขียน มีค่า
สมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่นเท่ากบั .87 .91 และ 0.92 ระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห ์สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ที (one-sample t-test paired t-test) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ความสามารถในการสือ่สารภาษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดย
แนวการสอนภาษาเพื่อการสือ่สารอยูใ่นระดบัดี และสงูกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (µ = 35, t = 
1.40, p-value (1-tailed) = .000) 
 2. ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรูโ้ดยแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching: CLT) สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: แนวการสอนภาษาเพื่อการสือ่สาร, ความสามารถในสือ่สารภาษาองักฤษ, การเขียนภาษาองักฤษ 
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E0108: การพัฒนาความสามารถการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย รายวิชา
วิทยาการค านวณส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 โดยการเขียนผังงานด้วยโปรแกรม 
google sites 
 
ชลธิชา  ประเสริฐ 1   เบญจรัตน์  ราชฉวาง 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้มีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพโปรแกรม Google sites 2) เพื่อพฒันาความสามารถ
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการออกแบบและการเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย โดยการเขียนผงังาน ด้วยโปรแกรม google sites ระหว่างก่อนและหลงัการเรียน ประชากร
เป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียน 13 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู ได้แก่ 1) โปรแกรม Google sites 2) แผนการจดัการเรียนรู้ และ 3) แบบทดสอบความสามารถ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติที่ไม่
ใช้พารามิเตอร์ (Non Parametric) ด้วยวิธี Wilcoxon Signed-ranks Test  
 ผลการวิจยั พบวา่  
 1. ประสิทธิภาพของโปรแกรม Google Site เร่ือง การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยการ
เขียนผงังาน (E1/E2) เทา่กบั 86.22/88 
 2. ความสามารถการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยการเขียนผงังานด้วยโปรแกรม google 
sites โดยรวมผู้ เรียนได้คะแนนเฉลีย่ทางการเรียนหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.08 เป็นตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 
 3. ความสามารถการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยการเขียนผงังานด้วยโปรแกรม google 
sites ระหวา่งก่อนและหลงัการเรียน พบวา่ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย, การเขียนผงังาน,โปรแกรม Google sites, การทดสอบความ 

สามารถ  
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E0109: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ เร่ือง Jobs ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน 
 
รัตน์สดุา  พทุธศยั 1   อทุยัวรรณ  สายพฒันะ 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาองักฤษ เร่ือง 
Jobs ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน กลุม่ตวัอย่าง คือ 
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 12 
แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ภาษาองักฤษ เร่ือง Jobs เป็นแบบปรนยั ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ .91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent Sample 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ภาษาองักฤษ เร่ือง Jobs ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 จากการ
จดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน นกัเรียนมีคะแนนที่ระดบัดี ขึน้ไป ร้อยละ 63.33 ของนกัเรียนทัง้หมด 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ภาษาองักฤษ เร่ือง Jobs ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ภายหลงัการ
จดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
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E0110: ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัด
ราษฎรนิ์ยมธรรม (พบูิลสงคราม) จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานประกอบ 
 
นิรศิรา  มลูเสถียร 1   สนุนัท ์ ศลโกสมุ 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์สาขาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงคก์ารวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถการในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวดัราษฎรน์ิยมธรรม (พิบูลสงคราม) และเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลงัการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชห้นงัสอืนิทานประกอบ กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรยีนวดัราษฎรน์ิยมธรรม (พิบลูสงคราม) โดยใชท้ัง้หมด 1 หอ้งเรยีน 31 คน ไดม้าจากการ
สุม่อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุม่ เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แผนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชห้นงัสอืนิทานประกอบ จ านวน 20 แผน ใชเ้วลาสอน 20 ชั่วโมง และแบบทดสอบความสามารถใน
การอา่นจบัใจความ ซึง่มีคา่สมัประสทิธ์ิความเช่ือมั่น เทา่กบั .85 ท าการทดลองระหวา่งวนัท่ี 22 พฤศจิกายน ถึง วนัท่ี 
13 ธันวาคม 2564 สถิติที่ใช ้คือ จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (One-sample 
t-test, paired t-test) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ความสามารถในการอา่นจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 หลงัจากการจดัการเรียนรูโ้ดย
ใชห้นงัสอืนิทานประกอบ อยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีและสงูกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
 2. ความสามารถในการอา่นจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 หลงัจากการจดัการเรียนรูโ้ดย
ใชห้นงัสอืนิทานประกอบสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
 ขอ้เสนอแนะ 
 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชห้นงัสอืนิทานประกอบ ครูผูส้อนควรชีแ้จงแนะน าวิธีการอา่นจบัใจความใหก้บันกัเรียน
เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้ก่ียวกบัหลกัในการอา่นจบัใจความ 
 
ค าส าคัญ: ความสามารถในการอา่นจบัใจความ, หนงัสอืนิทานประกอบ 
 

194



การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต์ “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” 

มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2565                                                            25 มีนาคม 2565 
 

E0111: การศึกษาความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเอสคิวโฟร์อาร์ (SQ4R) 
 
ชนฎัพร  จาริก 1   สนุนัท์  ศลโกสมุ 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ สาขาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์การวิจยัเพื่อศกึษาความสามารถในการสือ่สารภาษาองักฤษและเปรียบเทียบความ 
สามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั ระหว่างก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเอสคิวโฟร์อาร์ (SQ4R) และศกึษาวิธีการแก้ปัญหาในการเรียนภาษาองักฤษ กลุม่
ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้จากการสุม่
อยา่งง่าย จ านวน 1 ห้องเรียน ได้นกัเรียน จ านวน 33 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั คือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคเอสคิวโฟร์อาร์ (SQ4R) 4 หนว่ยการเรียนรู้ จ านวน 12 แผนการจดัการเรียนรู้ และ 2) แบบทดสอบ 2 ฉบบั คือ 
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ และแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ มีค่า
สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั .887 และ .758 ตามล าดบั และ 3) แบบบนัทึกผลการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้เทคนิคเอสคิวโฟร์อาร์ (SQ4R) ของครู จ านวน 1 ฉบบั ท าการทดลอง จ านวน 20 ชัว่โมง ในช่วง 5 พฤศจิกายน 
2564ถึง 28 ธนัวาคม 2564 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิต คือ จ านวน ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคา่ที (one-sample t-test, paired t-test) 
 ผลการวิจยั พบวา่  
 1. ความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 
หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเอสคิวโฟร์อาร์ (SQ4R) อยูใ่นระดบัดี และสงูกวา่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

.05 (X = 33.09, µ = 28, t = 6.577, p-value = .000)  
 2. ความสามารถในการสือ่สารภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 
หลงัจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเอสคิวโฟร์อาร์ (SQ4R) สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 3. วิธีการแก้ปัญหาในการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคเอสคิวโฟร์อาร์ (SQ4R) ของครู มีดงันี ้1) กระตุ้น
ความสนใจของนกัเรียน 2) แนะน าการเขียนประโยคค าถาม และตรวจสอบความถกูต้องกบัคู่ Buddy 3) ครูบอก 
Keyword ในการอ่าน 4) แนะน านกัเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลกบัเพื่อนกลุม่อื่น และเปลี่ยนผู้น าเสนอแทนนกัเรียนที่มี
ปัญหาอินเทอร์เน็ต 5) ยกตวัอยา่ง และแนะน าให้เห็นความแตกต่างของใจความส าคญักบัรายละเอียดของบทความ 
6) สร้างแรงกระตุ้นให้นกัเรียนร่วมท ากิจกรรม และให้นกัเรียนเลอืกสรุปสาระส าคญัด้วยตนเอง  
 ข้อเสนอแนะ  
 1. การสอนควรมีการชีแ้นะแนวทางในการปฏิบตัิกิจกรรมและให้ความช่วยเหลอืทนัทีเป็นรายบคุคล พร้อม
กบัให้ก าลงัใจ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน 
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 2. ผู้ท าวิจยัควรน าการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเอสคิวโฟร์อาร์ (SQ4R) ไปประยุกต์ใช้ในการ
จดัการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยในการอา่นและการเขียน 
 
ค าส าคัญ: ความสามารถในการสือ่สารภาษาองักฤษ, เทคนิคเอสคิวโฟร์อาร์ (SQ4R) 
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E0112: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิชานาฏศิลป์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บ้านบึงจากการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เพลงประกอบภาพ 
 
ณรงค์ชยั  นามวงษ์ 1   สนุนัท์  ศลโกสมุ 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชานาฏศิลป์และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชานาฏศิลป์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เพลง
ประกอบภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านบึง จ านวน 39 คนได้มาโดยการสุม่แบบง่าย (Simple Random Sampling) ห้องเรียน 1 ห้องเรียน เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจยัมี 1) แผนการจดัการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ จ านวน 5 หนว่ยการเรียนรู้ ทัง้หมด 16 แผน ใช้เวลาสอน 20 
ชัว่โมง 2) แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์นาฏศิลป์ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .95 3) แบบบนัทึกการ
ปฏิบตัิทา่ร าตามความหมายของเพลง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคา่ที (one-sample t-test, paired t-teat) 
 ผลวิจยั พบวา่  
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านบงึจากการจดัการ
เรียนรู้โดยการใช้เพลงประกอบภาพ โดยอยูใ่นเกณฑ์ระดบัดี และสงูกว่าเกณฑ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ด้านความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์นาฏศิลป์ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงจากการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เพลงประกอบภาพ สงูขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชานาฏศิลป์, เทคนิคเพลงประกอบภาพ  
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E0113: การศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
โดยวิธีการสอนแบบโฟนิกสร่์วมกับแอปพลิเคชันจอลล่ีโฟนิกสข์องนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่
1-3 โรงเรียนวัดประชุมราษฎร ์จังหวัดปทุมธานี 
 
พิมพอ์ารยา  ตว้นธนฉตัร ์1   เบญจรตัน ์ ราชฉวาง 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชนัจอลลี่โฟนิกส ์2) ศึกษาความสามารถ 
ในการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ และ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ รายวิชา
ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรยีนวดัประชุมราษฎร ์จงัหวดัปทมุธานี ระหวา่งและ
หลงัการจดัการเรยีนการสอนแบบโฟนิกสร์ว่มกบัแอปพลเิคชนัจอลลีโ่ฟนิกส ์กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ที่ก าลงัศกึษาในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 โรงเรยีนวดัประชมุราษฎร ์จ านวน 24 คน โดย
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ 1) แอปพลิเคชันจอลลี่  
โฟนิกส ์2) แผนการจดัการเรยีนรู ้และ 3) แบบวดัความสามารถดา้นการอา่นออกเสยีงภาษาองักฤษ เวลาในการทดลอง 
14 ชั่วโมง สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย
ใชส้ถิติ t-test 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. การหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจอลลี่โฟนิกส ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียง
ภาษาองักฤษ รายวิชาภาษาองักฤษเพิ่มเติม ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรยีนวดัประชมุราษฎร ์จงัหวดั
ปทมุธานี มีคะแนนระหว่างเรียน (E1) คิดเป็นรอ้ยละ 80.95 และคะแนนหลงัเรียน (E2) คิดเป็นรอ้ยละ 88.57 ดงันัน้ 
ประสทิธิภาพของแอปพลเิคชนัจอลลีโ่ฟนิกส ์มีประสทิธิภาพเทา่กบั 80.95/88.57 
 2. ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษของนกัเรียนในภาพรวม นกัเรียนมีความสามารถใน
การอา่นออกเสยีงภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 76.26 
 3. ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ ภายหลงัการจดัการเรยีนการสอนแบบโฟนิกสร์ว่มกบั
แอปพลเิคชนัจอลลีโ่ฟนิกส ์สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: ประสทิธิภาพของแอปพลิเคชนัจอลลีโ่ฟนิกส,์ ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ, การสอน

แบบโฟนิกสร์ว่มกบัแอปพลเิคชนัจอลลีโ่ฟนิกส ์
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E0114: การศึกษาความสามารถในการเขียนความเรียงร้อยแก้วภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 (Year 7) โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพ จากการจัดการเรียนรู้
ตามหลักการโรงเรียนสอนคิด (Thinking school) และแบบฝึกทักษะการเขียนประกอบ 
 
เมธาวี  วงคก์นัหา 1   สนุนัท ์ ศลโกสมุ 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนี ้มีวตัถปุระสงคก์ารวิจัยเพื่อการศึกษาความสามารถในการเขียนความเรียงรอ้ยแกว้ภาษาไทย 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Year 7) โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพ ก่อนและหลงัจากการ
จดัการเรยีนรูต้ามหลกัการโรงเรยีน สอนคิด (Thinking school) และแบบฝึกทกัษะการเขียนประกอบ ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 (Year 7) ในโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตนั คอลเลจ กรุงเทพ กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 (Year 7) โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตนั คอลเลจ กรุงเทพ ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564-2565 โดยใชท้ัง้หมด 
1 หอ้งเรยีน ไดม้าจากน ามาทัง้หมดของประชากรสมมติ จ านวน 1 หอ้งเรยีน ไดน้กัเรยีน จ านวน 15 คน เครือ่งมือที่ใช้
ในการวิจยั คือ 1) แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรียนรูต้ามหลกัการโรงเรยีนสอนคิด (Thinking school) และ
แบบฝึกทกัษะการเขียนประกอบ จ านวน 20 แผนการจดัการเรียนรู ้มีความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู ้เท่ากบั 
4.83 2) แบบฝึกทกัษะการเขียนความเรียงรอ้ยแกว้ภาษาไทย จ านวน 1 ชุด มี 7 หน่วย 20 แผนการจัดการเรียนรู ้ 
มีความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู ้3) แบบทดสอบวดัผลความสามารถการเขียนความเรยีงรอ้ยแกว้ จ านวน 
1 ฉบบั เป็นแบบทดสอบ อตันยั จ านวน 2 ขอ้ ซึ่งมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่าง .67 ถึง 1.00 ตามล าดบั 
และ 4) แบบประเมินทกัษะความสามารถในการเขียนความเรียงรอ้ยแกว้ภาษาไทย ซึ่งมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ระหว่าง .67 ถึง 1.00 ตามล าดบั สถิติที่ใชว้ิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์และใช้
สถิติทดสอบ Non-Parametric 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ความสามารถในการเขียนความเรียงรอ้ยแกว้ภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 (Year 7) 
โรงเรยีนนานาชาติเวลลงิตนั คอลเลจ กรุงเทพ จากการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัการโรงเรยีนสอนคิด (Thinking school) 
และแบบฝึกทกัษะการเขียนประกอบ อยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีและสงูกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 2. ความสามารถในการเขียนความเรียงรอ้ยแกว้ภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 (Year 7) 
โรงเรยีนนานาชาติเวลลงิตนั คอลเลจ กรุงเทพ ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัการโรงเรยีนสอนคิด (Thinking 
school) และแบบฝึกทกัษะการเขียนประกอบ สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรูต้ามหลกัการโรงเรียนสอนคิด (Thinking school), แบบฝึกทกัษะการเขียนความเรียง

รอ้ยแกว้ 
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E0115: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
 
สวุนนัท์  แป้นพฒัน์ 1   อทุยัวรรณ  สายพฒันะ 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาระดบัปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกศกึษาตอ่ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 3 2) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านต่าง ๆ กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของนกัเรียนชั น้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2564 จ านวน 155 คน เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบส ารวจ เป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) มี 5 ระดบั จ านวน 44 ข้อ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์พหคุณู และการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู
แบบขัน้ตอน 
 ผลการวิจยั พบวา่  
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก  
 2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้านตา่ง ๆ กบัการตดัสนิใจเลอืกศกึษาตอ่ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) พบวา่ ด้านความสนใจในการประกอบอาชีพและด้านบคุลิกภาพ 
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการตดัสนิใจเลอืกศกึษาตอ่ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 สว่นด้านความคาดหวงัของผู้ปกครอง มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติที่ระดบั .05  
 3. ปัจจยัด้านความสนใจในการประกอบอาชีพและด้านบคุลิกภาพสามารถร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจ
เลอืกศกึษาตอ่ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม) ได้ร้อยละ 27.4 
 
ค าส าคัญ: การตดัสนิใจเลอืกศกึษาตอ่, ความสนใจในการประกอบอาชีพ, บคุลกิภาพ  
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E0118: การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความหลากหลายของพืช
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
 
สพุิชชา  เกษานนท์ 1   อทุยัวรรณ  สายพฒันะ 2 
1 นกัศกึษา ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความ
หลากหลายของพืช ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค STAD กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4/1 จ านวน 28 คน โรงเรียนอนบุาลเสริมปัญญา อ าเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
จ านวน 12 แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีลกัษณะเป็นปรนยั ชนิดเลือกตอบ จ านวน 30 ข้อ มีค่า
ความเช่ือมัน่ เท่ากบั .91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
แบบ dependent sample 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความหลากหลายของพืช ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 4 จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD นกัเรียนมีคะแนนที่ระดบัดี ขึน้ไป ร้อยละ71.43 ของ
จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความหลากหลายของพืช ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 4 หลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 
 
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิค STAD, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

201



การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต ์“นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” 

มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ ประจ าปี 2565                                                            25 มีนาคม 2565 
 

E0119: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร ์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร ์จากการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
ปารชิาต  พาจนัทกึ 1   สนุนัท ์ ศลโกสมุ 2 
1 คณะศกึษาศาสตร ์สาขาหลกัสตูรและการสอน 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร ์และ
เปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรยีนวดั
นอ้ยแสงจันทร ์ระหว่างก่อนและหลงัจากการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการ ประชากรเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวดันอ้ยแสงจนัทร ์ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 6 คน โดยใชท้ัง้หมดของชัน้เรียน 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัมี 1) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร ์จ านวน 13 แผน 
เวลาสอน 21 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร ์มีค่าสมัประสิทธ์ิ
ความเช่ือมั่น เท่ากบั 0.92 และ 0.87 ตามล าดบั ท าการวิเคราะหส์ถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่าง 
ควอไทล ์และใช้สถิติทดสอบ The Sign Test for Median: One Sample, The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Rank 
Test 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดั
นอ้ยแสงจนัทร ์จากการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ อยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีและสงูกวา่เกณฑอ์ยา่งมนียัส  าคญัทางสถิตทิี่
ระดบั .05 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรยีนวดั
นอ้ยแสงจนัทร ์หลงัจากการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการสงูขึน้กวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ: การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาไทยและคณิตศาสตร ์
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E0121: การใช้แอปพลิเคช่ันเค้กในการสอนการพูดภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา 
 
เสาวณี  ทบัเพชร 1*   วิสทุธ์ิ  กระจ่างศิลป์ 2* 
1 สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช 
ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000 

2 สาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา หน่วยงาน เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขา
รูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 90000 

*ติดตอ่: micle2001@yahoo.com, 0851139363 
 
บทคัดยอ่ 
 ดว้ยบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “COVID-19” ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 นัน้ เป็น
สถานการณท์ี่เกิดขึน้อยา่งรวดเรว็และรุนแรงจนแพรก่ระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการศึกษาในยคุปัจจบุนั
จะเนน้การจดัการศกึษาการสอนพดูภาษาองักฤษในรูปแบบออนไลน ์โดยพิจารณาในเรื่องความพรอ้มในดา้นเครื่องมือ 
และรูปแบบออฟไลนใ์นกรณีที่ผูเ้รยีนไม่มีความพรอ้มดา้น เครือ่งมือ ผูส้อนผูส้อนควรจะบรูณาการวิธีการสอนกบัสือ่ที่
เหมาะสมเพื่อน ามารวมกนัใน หอ้งเรียนเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายในการสอนและการเรียนรูอ้ยา่งมีประสิทธิผลโดยเนน้
ความสนกุสนาน บทความนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อมีการส ารวจการใชแ้อปพลเิคชั่น Cake ในการสอนการพดูกบัผูเ้รยีนใน
ระดบัอดุมศกึษา และเพื่อศกึษาวา่การใชแ้อปพลเิคชั่น Cake ในการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษแก่ผูเ้รยีนวยัผูใ้หญ่
หรอืไม ่และการรบัรูข้องผูเ้รยีนในการเรยีนรูแ้อปพลิเคชนั Cake ในระดบัอดุมศกึษา โดยศกึษาในประเด็นของ ลกัษณะ
ของโปรแกรม เทคนิคการเรยีนทกัษะการพดูโดยใชแ้อปพลิเคชั่น Cake ขอ้ดี และขอ้เสยีของการใชโ้ปรแกรม ซึง่ผลลพัธ์
คือแอปพลิเคชันสามารถสรา้งการเรียนรูท้ี่สนุกสนาน เพิ่มแรงจูงใจและการพูดของผูเ้รียน และทกัษะยังส่งผลต่อ
ความมั่นใจของผูเ้รยีนอีกดว้ย 
 
ค าส าคัญ: แอบพลเิคชนัเคก้, การสอนพดูภาษาองักฤษในระดบัอดุมศกึษา 
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E0123: ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธโ์รงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
 
สกุานดา  ศรไีพโรจน ์1   สมศกัดิ ์ คงเที่ยง 2 
1 นกัศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารย ์คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานประชาสมัพนัธ์โรงเรียนประถมศึกษา สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 1 และ 2) เพื่อเปรยีบเทียบปัญหาการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์
โรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 1 จ าแนกตามต าแหนง่ ประสบการณ์
การท างาน และขนาดโรงเรยีน โดยกลุม่ตวัอย่าง คือ ผูร้บัผิดชอบการบรหิารงานประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 ซึ่งเก็บรวมรวมขอ้มลูโดยแบบสอบถาม เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 
56 คน และหวัหนา้งานงานประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน จ านวน 57 คน รวม 113 คน จากการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง
ตามตารางส าเร็จรูปของ เครจซี; และ มอรแ์กน และการสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมูิ และใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี การหา
คา่รอ้ยละ การหาค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การทดสอบค่า F-test และการน าเสนอเชิง
บรรยาย 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบรุี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีมีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ดา้นการ
ด าเนินงานและการสื่อสาร มีปัญหาอยู่ระดบัปานกลาง รองลงมาคือ ปัญหาดา้นการประเมินผล มีปัญหาอยู่ระดบั
นอ้ย และดา้นท่ีมีคา่เฉลีย่นอ้ยที่สดุ คือ ดา้นการวางแผน มีปัญหาอยูร่ะดบันอ้ย ตามล าดบั 
 2. ต าแหนง่งานที่ตา่งกนั มีระดบัปัญหาการบรหิารงานประชาสมัพนัธโ์รงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 1 โดยภาพรวม และดา้นการประเมินผล แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 และดา้นการก าหนดปัญหาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แต่ คือ ดา้นการวางแผน
และดา้นการด าเนินงานและการสือ่สาร ไมแ่ตกตา่งกนั 
 3. ประสบการณ์การท างานและขนาดโรงเรียน ที่ต่างกัน มีระดับปัญหาการบริหารงานประชาสมัพันธ์
โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาชลบรุ ีเขต 1 โดยภาพรวม และดา้นการก าหนด
ปัญหา ดา้นการวางแผน ดา้นการด าเนินงานและการสือ่สาร ดา้นการประเมินผล แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: ปัญหา แนวทางแกไ้ข การบรหิารงานประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน 
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E0124: การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจเพื่อพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ไร่แสนรักบน
เครือข่ายสังคมออนไลน ์
 
มทัร ี บวัฉาย 1   ภทัรวรรธน ์ จีรพฒันธ์นธร 3 
1 นิสติปรญิญาโท ภาควิชาอาชีวศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  ์
2 รองศาสตราจารย ์ภาควิชาอาชีวศกึษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นและความพงึพอใจของผูเ้ขา้ชมศนูยก์ารเรยีนรูไ้รแ่สนรกับน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์เพื่อปรบัปรุงศนูยก์ารเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้ชมและศึกษาความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการภายหลงัการปรบัปรุง ประชากร คือ ผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารเรียนรูไ้รแ่สนรกับนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์
จ านวน 987 คน ขนาดตวัอยา่ง 274 คน แต่มีผูใ้หค้วามสมคัรใจตอบแบบสอบถาม จ านวน 115 คน เครือ่งมือที่ใชใ้น
การวิจยั ไดแ้ก่ แบบประเมินคณุภาพการใหบ้รกิารของศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละแบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 
ตรวจสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ 0.99 และ 0.75 ตามล าดบั การวิเคราะห์
ขอ้มลูใชส้ถิติพรรณนา ประกอบดว้ย คา่ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยก์าร
เรียนรูไ้รแ่สนรกับนเครือขา่ยสงัคมออนไลน ์แต่ยงัไม่มีขอ้มูลที่ส  าคญัคือเว็บไซต ์ขอ้มลูอีเมล และช่องทางการติดต่อ
ผา่นการสง่ขอ้ความ รวมไปถึงขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ นอกจากนี ้ผูต้อบแบบสอบถามยงัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า 
ควรเพิ่มเติมรูปแบบการน าเสนอท่ีนา่สนใจมากขึน้ ไมว่า่จะเป็นการเพิ่มเติมสือ่วิดีโอและรูปภาพใหม้ากขึน้ รวมถึงการ
น าเสนอเนือ้หาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ภายหลงัการปรบัปรุงศนูยก์ารเรยีนรูไ้ด้ท าการศกึษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชม

ศนูยก์ารเรียนรู ้พบว่า โดยภาพรวมผูเ้ขา้ชมมีความพึงพอใจในระดบัมาก ( X  ระหว่าง 4.02-4.09) โดยที่ส่วนที่ได้

คะแนนสงูและโดดเดน่กวา่ดา้นอื่น ๆ คือ ขอ้มลูติดตอ่ที่มีความครบถว้น (ที่อยู ่แผนที่ เบอรโ์ทร) (X = 4.28) นอกจากนี ้

ยงัมีความพงึพอใจที่มีระบบการบรหิารที่มีผูร้บัผิดชอบท่ีปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง (X = 4.11) 
 
ค าส าคัญ: ศนูยก์ารเรยีนรู ้เครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์ความคิดเห็น ความพงึพอใจ 
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E0125: แนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมบ าบัดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานกิจกรรมบ าบัดใน
สถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ปรียาภรณ์  มหาเทพ 1   พนมพร  จนัทรปัญญา 2 
1 คณะคณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
2 อาจารย์ คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาสภาพการปฏิบตัิงานกิจกรรมบ าบดัตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
กิจกรรมบ าบดัในสถานศกึษาของศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 8 จงัหวดัเชียงใหม ่และเพื่อศึกษาแนวทางการ
ปฏิบตัิงานกิจกรรมบ าบดัตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานกิจกรรมบ าบดัในสถานศึกษาของศนูย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศกึษา 8 จงัหวดัเชียงใหม ่กลุม่เป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหาร ครู และนกัสหวิชาชีพของศนูย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 8 จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องส าคญักับงานกิจกรรมบ าบดั ปีการศึกษา 2564 รวมทัง้หมด 
จ านวน 7 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ 1) แบบสอบถามสภาพการปฏิบตัิงาน 2) แบบวิเคราะห์เอกสาร และ 3) 
แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ และการวิเคราะห์เนือ้หา  
 ผลการศกึษา พบวา่  
 สภาพการปฏิบตัิงานกิจกรรมบ าบดัตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานกิจกรรมบ าบดัในสถานศึกษา ของศนูย์
การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 8 จงัหวดัเชียงใหม ่จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านการบริหารจดัการ และ
ด้านวิชาการ พบว่า สว่นใหญ่มีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานกิจกรรมบ าบดัในสถานศึกษาทุกด้าน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านบริการและด้านวิชาการ มีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานกิจกรรมบ าบดัใน
สถานศึกษาร้อยละ 100 ทุกประเด็น ส่วนด้านบริหารจัดการ พบว่า ไม่มีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมบ าบดัในสถานศึกษาร้อยละ 100 อยู่ 2 ประเด็น คือ ประเด็นด้านบคุลากรในการให้บริการแบบกลุม่ไม่เกิน
กลุม่ละ 5 คนตอ่ 1 ครัง้ตอ่ 1 ชัว่โมง และประเด็นด้านบคุลากรครูกิจกรรมบ าบดัได้รับการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบ าบดั  
 แนวทางการปฏิบตัิงานกิจกรรมบ าบดัตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานกิจกรรมบ าบดัในสถานศึกษา ของศนูย์
การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 8 จงัหวดัเชียงใหม ่ทัง้ 3 ด้าน ควรน ามาตรฐานการปฏิบตัิงานกิจกรรมในสถานศึกษา 
มาตรฐานการการศกึษาพิเศษและมาตรฐานวิชาชีพครู มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการปฏิบตัิงานกิจกรรมบ าบดั
เฉพาะของศนูย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 8 จงัหวดัเชียงใหม ่ท่ีมีความแตกตา่งจากสถานศกึษาอื่น ๆ ทัง้ในด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคม รวมทัง้บทบาทและภารกิจตา่ง ๆ ของศนูย์ 
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมบ าบดั, ศนูย์การศกึษาพิเศษ 
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E0127: การพัฒนาชุดฝึกจ าลองปัญหาเคร่ืองยนต์เบนซินหัวฉีดรถจักรยานยนต์แบบ PGM-FI 
 
ธีรพงษ์  บา่ยเที่ยง 1 
1 นกัวิชาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาชุดฝึกจ าลองปัญหาเคร่ืองยนต์เบนซินหวัฉีดรถจกัรยานยนต์แบบ 
PGM-FI วิธีด าเนินการวิจัย ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์ ของวิทยาลยั  
เทคนิค จ านวน 15 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และได้สร้างเคร่ืองมือวิจยั ได้แก่ ชุดฝึกจ าลอง
ปัญหา และแบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกจ าลองปัญหา โดยมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale)) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยได้น าชุดฝึกจ าลองปัญหาเคร่ืองยนต์เบนซินหัวฉีดรถ  
จกัรยานยนต์แบบ PGM-FI พร้อมทัง้แบบประเมินความเหมาะสมให้ผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นกลุม่ตวัอย่างประเมินในด้าน
ใบเนือ้หา ใบปฏิบตัิงานจ าลองปัญหา และชุดฝึกจ าลองปัญหา จากนัน้น าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์และสรุปผล
ข้อมลูทางสถิติ 
 ผลการวิจยั พบว่า ชุดฝึกจ าลองปัญหาเคร่ืองยนต์เบนซินหวัฉีดรถจกัรยานยนต์แบบ PGM-FI ด้านชุดฝึก

จ าลองปัญหามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สดุ ( X = 4.60) ด้านใบปฏิบตัิงานจ าลองปัญหามีความเหมาะสม

อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.30) และด้านใบเนือ้หามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.20) 
 
ค าส าคัญ: ชดุจ าลองปัญหา, เคร่ืองยนต์เบนซินหวัฉีด, รถจกัรยานยนต์ 
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E0128: ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา ในศูนยเ์ครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
อฐัฑพฒัน ์ อภิบาลศร ี1   สมนกึ  การเีวท 2 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยันี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทียบภาวะผูน้  าแบบผูร้บัใชข้องผูบ้รหิารสถานศกึษา ในศนูย์
เครือขา่ยสถานศกึษาทรรศพล สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาตราด โดยจ าแนกตามประเภทและขนาด
ของโรงเรียน กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราดในปีการศึกษา 
2564 ซึ่งไดม้าโดยการสุม่แบบแบ่งชัน้ จ านวน 113 คน เครื่องมือที่ใชใ้นวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิจัย 

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-Test) และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิธีการทดสอบรายคู่ 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ภาวะผูน้  าแบบผูร้บัใชข้องผูบ้รหิารสถานศึกษา ในศนูยเ์ครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตราด โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการเปรยีบเทียบภาวะผูน้  าแบบรบัใชข้องผูบ้รหิารสถานศกึษา ในศนูยเ์ครือขา่ยสถานศึกษาทรรศพล 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตราดที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรยีน 1) จ าแนกตามประเภท
ของโรงเรยีน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 2) จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรยีน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ: การบรหิาร ภาวะผูน้  าแบบรบัใช ้ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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E0129: ความส าคัญและบทบาทของตะโพน กลองทัด กับการบรรเลงในวงป่ีพาทย ์
 
ขจรศิษฎ ์ ชมุพร 1 
1 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 2 ซอย ราชินี แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาดรุยิางคศิลป์ไทย 
ติดตอ่: Kajonsit0571@gmail.com, 081-3460571 
 
บทคัดยอ่ 
 วิทยานิพนธเ์รื่อง ความส าคญัและบทบาทของตะโพน กลองทดักบัการบรรเลงในวงป่ีพาทย ์เป็นงานวิจัย  
ที่ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาความส าคญัและบทบาทของตะโพน กลองทดักบัการบรรเลง
ในวงป่ีพาทย ์การวิจยัในครัง้นีผู้ ้วิจยัไดร้บัการถ่ายทอดเพลงจาก รศ.สหวฒัน ์ ปลืม้ปรีชา และเสนอผลการวิจยัดว้ย
วิธีการวิเคราะหเ์ชิงคณุภาพ 
 ผลการวิจัยพบว่า ตะโพนเป็นเครื่องดนตรีที่มีความส าคัญมากที่สุดที่เหล่านักดนตรีไทยตอ้งเคารพบูชา 
กราบไหว ้เพราะมีความเช่ือว่า ตะโพนเป็นเครื่องดนตรีซึ่งเป็นตวัแทนของเทพเจา้ที่ช่ือว่า “พระปรคนธรรพ” ในการ
วิจยัเรื่อง ความส าคญัและบทบาทของตะโพน กลองทดักบัการบรรเลงในวงป่ีพาทย ์ด าเนินการวิจยัเชิงลกึตามรูปแบบ
ของการวิจยัเชิงคณุภาพ มีเป้าหมายที่ความส าคญัและบทบาทของตะโพนกลองทดั โดยเฉพาะกบัการบรรเลงเพลง
หนา้พาทย ์ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิทางดา้นดนตรไีทยในวิทยาลยันาฏศิลป สถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ กรมศิลปากร ครูอาวโุส ศิลปินแห่งชาติในสาขาดนตรีไทย ซึ่งเป็นผูม้ีความรูแ้ละเช่ียวชาญดา้นดนตรีไทย
และการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสารและงานวิจยัตา่ง ๆ รวมทัง้ใชว้ิธีการสงัเกตแบบมีสว่นรว่มและไมม่ีสว่นรว่มที่
ไดป้ฏิบตัิจรงิกบัวงดนตรทีี่บรรเลงเพลงหนา้พาทยป์ระกอบพิธีไหวค้รู และประกอบการแสดง ผูว้ิจยัไดร้บัการถ่ายทอด
หนา้ทบัและไมก้ลองตา่ง ๆ ของตะโพนและกลองทดั จากรองศาสตราจารยส์หวฒัน ์ ปลืม้ปรีชา กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้น
การวิจยั ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคณุวฒุิ ที่มีความรูค้วามสามารถดา้นดนตรไีทย และมีประสบการณใ์นการถ่ายทอด
ความรูท้างดา้นดนตรไีทยมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 20 ปี จ านวน 5-7 คน และก าหนดเพลงหนา้พาทยท์ี่ใชใ้นพิธีกรรม จ านวน 
7 เพลง ในการท าวิจยัครัง้นีเ้พื่อเป็นแนวทางการบรรเลงเครือ่งหนงัตอ่ผูท้ี่มีความสนใจ และบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทาง
วิชาการ เพื่อเป็นประโยชนใ์นการศกึษาคน้ควา้ตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ: ความส าคญั/บทบาท/ตะโพน/กลองทดั /ในวงป่ีพาทย ์
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E0131: การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 
ธชันนท ์ ชิตสกลุ 1   กลุจิรา  รกัษนคร 2 
1 หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา / สถานท่ีท างาน 
2 ผูอ้  านวยการหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยันอรท์กรุงเทพ 
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทียบการตดัสนิใจของผูป้กครองในการสง่บตุรหลานเขา้
ศกึษาโครงการหอ้งเรียนพิเศษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 กลุม่ตวัอย่างเป็นผูป้กครองของนกัเรียน โครงการหอ้งเรียนพิเศษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โดยการสุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) จ านวนทัง้สิน้ 152 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม

มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Linkert Rating Scale) สถิติที่ใชว้ิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ (X ) สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่า F-test (One-Way ANOVA) โดยน าไปทดลองสอบถาม (try-out) เพ่ือหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ไดค้า่ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.89 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. การตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาโครงการหอ้งเรียนพิเศษ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากที่สดุ 4 ดา้น คือ ดา้นอาคารสถานท่ีและสิง่แวดลอ้ม 
รองลงมา ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ดา้นความมีช่ือเสยีงของโรงเรยีน ดา้นคา่ใชจ้่ายในการศกึษา และอยูใ่นระดบั
มาก คือ ดา้นความสามารถครู 
 2. เปรียบเทียบการตดัสินใจของผูป้กครองในการสง่บตุรหลานเขา้ศึกษาโครงการหอ้งเรียนพิเศษ จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดือนของผูป้กครอง พบวา่รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดือนต่างกนัมีการตดัสินใจของผูป้กครองในการสง่บตุร
หลานเขา้ศกึษาโครงการหอ้งเรยีนพิเศษ โรงเรยีนชิโนรสวิทยาลยั โดยรวมแตกตา่งกนัทัง้ 5 ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ .05 โดยกลุม่ผูป้กครองที่มีรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืนสงูกวา่ 30,000 บาท มีการตดัสนิใจของผูป้กครองในการสง่บตุร
หลานเขา้ศกึษาโครงการหอ้งเรยีนพิเศษ โรงเรยีนชิโนรสวิทยาลยั สงูกว่ากลุม่ผูป้กครองที่มีการศกึษาต ่ากว่า 30,000 
บาท 
 
ค าส าคัญ: การตดัสนิใจของผูป้กครอง, โครงการหอ้งเรยีนพิเศษ 
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E0132: การพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ในสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ของสถานศึกษา
ในต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน า้เปรีย้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
พรทิพย ์ อน้เกษม 1   สชิุน  นิธิไชโย 2   เยาวนาตร  อินทรส์  าเภา 3   กฤษฎา  พลอยศร ี4 
1, 2, 4 อาจารย ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์
3 อาจารยพ์ิเศษ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์
 
บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อส่ง เสริม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 ส  าหรบัสถานในต าบล 
ดอนฉิมพลี อ าเภอบางน า้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 2) พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนตามแนว
ชีวิตวิถีใหม ่3) ศกึษาผลการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมผลติสือ่การเรยีนการสอนตามแนวชีวิตวิถีใหม ่4) ศกึษาผลการใชส้ือ่
การเรียนการสอนที่พฒันาขึน้จากหลกัสตูรฝึกอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนตามแนวชีวิตวิถีใหม่ กลุม่เป้าหมาย 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครู ในต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน า้เปรีย้ว จังหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 9 โรงเรียน รวมจ านวน 
141 คน เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) ประเด็นสนทนากลุม่แนวทางการพฒันานวตักรรมดา้นการศึกษาเพื่อสง่เสริม
ประสทิธิภาพการจดัการเรยีนการสอนในสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา่-2019 (Covid-19) 2) หลกัสตูรผลติ
สือ่การเรยีนการสอนตามแนวชีวิตวิถีใหม่ และแบบประเมินความเหมาะสมของโครงรา่งหลกัสตูร 3) แบบประเมินผล
การใชส้ือ่การเรียนการสอนที่พฒันาขึน้หลงัจากผา่นการอบรม สถิติที่ใช ้คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
และการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content analysis) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. แนวทางการพัฒนานวตักรรมดา้นการศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนใน
สถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา่ 2019 ไดแ้นวทางในการพฒันานวตักรรมดา้นการศกึษา 3 ดา้น คือ 1) ดา้น
หลกัสตูรฝึกอบรมการผลิตสือ่การเรยีนการสอนตามแนวชีวิตวิถีใหม ่2) ดา้นเว็บไซด ์DE-Learning (Donchimplee-
Electronic Learning) 3) ดา้นสื่อการเรยีนการสอนของครูในต าบลดอนฉิมพลี จ านวน 39 ผลงานที่สามารถน าไปใช้
และเผยแพรไ่ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัเว็บไซด ์DE-Learning (Donchimplee-Electronic Learning) 
 2. ผลการพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนตามแนวชีวิตวิถีใหม่ ส  าหรบัครูในต าบล  
ดอนฉิมพลี อ าเภอบางน า้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า หลกัสตูรฝึกอบรมผลิตสื่อการเรยีนการสอนตามแนวชีวิต
วิถีใหม่ มีองคป์ระกอบของหลกัสตูร ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถปุระสงค ์กลุม่เป้าหมาย โครงสรา้งของหลกัสตูร ระยะเวลา
การฝึกอบรม วิทยากร การรบัรองการฝึกอบรมตามหลกัสตูร การประเมินผลดา้นการศกึษา และผลที่คาดว่าจะไดร้บั 
ผลการประเมินคณุภาพทกุองคป์ระกอบอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
 3. ผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนตามแนวชีวิตวิถีใหม่ ส  าหรบัครูในต าบลดอน
ฉิมพลี อ าเภอบางน า้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ ครูที่ผา่นการฝึกอบรมรว่มกนัผลติสือ่การเรยีนการสอน จ านวน 
4 รายวิชา ไดแ้ก่ วิชาคณิตศาสตร ์วิชาวิทยาศาสตร ์วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาองักฤษ รวมจ านวนทัง้สิน้ 39 ผลงาน
สามารถน าไปใชแ้ละเผยแพรไ่ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัเว็บไซด ์DE-Learning (Donchimplee-Electronic Learning) 
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 4. ผลการใชส้ื่อการเรียนการสอนที่พฒันาขึน้หลงัผ่านการอบรมดว้ยหลกัสตูรผลิตสื่อการเรียนการสอน
ตามแนวชีวิตวิถีใหม ่ส าหรบัครูในต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน า้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ ดา้นคณุภาพของ

สือ่การเรยีนการสอน ทัง้ 4 รายวิชา ภาพรวม มีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.35, S.D. = .58) ดา้นความพงึพอใจ

ในการใชส้ือ่การเรยีนการสอน ทัง้ 4 รายวิชา ภาพรวม มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก (X =4.26, S. D. = .61) 
 
ค าส าคัญ: นวตักรรมดา้นการศกึษา/การพฒันาหลกัสตูร / การผลติสือ่การเรยีนการสอน/ชีวิตวิถีใหม่ 
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ด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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ห้องน าเสนอ: ห้องที ่13 (R2408) 
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 1   ผศ.ดร.เอกรฐั  รฐักาญจน ์    
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 2  อ.ดร.ปรพิสั  ศรสีมบรูณ ์

  

 
 
 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

10:30-10:50 น. T0021 สิงหนาท ถาวร การจดัท าแนวทางการตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 

27001: 2013 กรณีศกึษาบรษัิท ทรปิเป้ิล โอ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั 

10:50-11:10 น. T0002 ภนิดา โพธ์ิเกษม การเพิ่มประสิทธิภาพการเขา้รว่มกิจกรรมของนกัศกึษา  

ดว้ยเทคนิค LEAN 

11:10-11:30 น. T0003 วิษณ ุทบัซา้ย การศกึษารูปแบบการพยากรณก์ารผลติชิน้สว่นรถยนต ์ประเภท

กนัชน กรณีศกึษา: บรษัิทเอกชนแหง่หนึ่ง จงัหวดัปทมุธานี 

11:30-11:50น. T0004 ชานล ผาติเชาวภาส การออกแบบชมุชนการปฏิบตัิเพื่อสง่เสรมิ กระบวนการเรยีนรู ้

รว่มกนัและการแกปั้ญหาในที่ท  างาน 

11:50-12:10 น. T0006 ธงรบ กาญจนลกัษณ ์ การศกึษาเปรยีบเทียบเครือ่งมือคน้หาขอ้มลูทางดิจิตอล  

ที่สง่ผลตอ่ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยใชค้  าคน้หาดว้ย โดเมนแนม 

13:00-13:20 น. T0020 ปิยะพล สวุิมล การสรา้งความมั่นคงปลอดภยัระบบสารสนเทศและการบรหิาร

ความเสี่ยง ภายใตม้าตรฐาน ISO 27001: 2013  

กรณีศกึษา ส  านกังานศาลยตุธิรรม 

13:20-13:40 น. T0007 เจษฎาพร ธนาอศัวเดช การประเมินประสิทธิภาพระบบบรหิารทรพัยากรคอมพิวเตอร ์

จากสว่นกลาง จากการโจมตีดว้ยการปฏิเสธการใหบ้รกิาร 

13:40-14:00 น. T0008 เจษฎา เมืองซา้ย การจ าลองกลยทุธก์ารอพยพหนีไฟดว้ยโปรแกรม Pathfinder 

กรณีศกึษาอาคารโรงพยาบาล 

14:00-14:20 น. T0001 มนตร ีพิพฒันไ์พบลูย ์ การศกึษาปัจจยัคา่ที่เหมาะสมทีส่ดุที่มีผลตอ่ความแข็งแรงภายใน

ของทอ่ทองแดง จากการบดักรแีข็งดว้ยเครือ่งเหน่ียวน าไฟฟา้ 

14:45-15:05 น. T0027 เยาวลกัษณ ์เกิดป้ัน การศกึษาศกัยภาพปัจจยัการผลิตเพื่อสนบัสนนุภาคอตุสาหกรรม

ในจงัหวดักาญจนบรุ ี
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ห้องน าเสนอ: ห้องที ่14 (R2409) 
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 1   อ.ดร.ฉนัทท์ิพย ์ ลลีติธรรม    
ผูท้รงคณุวฒุิที่ 2  อ.ดร.วรยิา  เย็นเปิง 

  

 
 
 

เวลา รหสั ช่ือ - สกุล ช่ือบทความ 

10:30-10:50 น. T0009 ชชัชยั เทพไกรลาศ การเปรยีบเทียบรูปแบบเทคนิคของอีเมลหลอกหลวงขอ้มลู 

กรณีศกึษาบรษัิทดา้นตวัแทนการใหส้นิเช่ือ 

10:50-11:10 น. T0010 ธิติ สฤษดินิ์รนัดร ์ การประเมินประสิทธิภาพการโจมตีดว้ยวิธีปฏิเสธการใหบ้รกิาร

เครือ่งแมข่่ายส าหรบัการพิสจูนต์วัตน 

11:10-11:30 น. T0026 วรรณเพ็ญ ป่ินประดบั การศกึษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรบันุ่มเปลือกฝักมะรุม

ส าหรบังานโมเสกธรรมชาต ิ

11:30-11:50น. T0014 ชตุิยาภรณ ์นวลจนัทร ์ ผลของโปรแกรมการสง่เสรมิความรอบรูด้า้นสขุภาพตอ่พฤติกรรม

การป้องกนัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร ต าบลวงัลกึ 

อ าเภอบา้นดา่นลานหอย จงัหวดัสโุขทยั 

13:00-13:20 น. T0022 อาทิตย ์ทองใส การใชแ้บบจ าลองสารสนเทศทางอาคาร เพ่ือประเมินผลกระทบ

ทางเลือกการรือ้ถอนอาคาร:กรณีศกึษาอาคารทา่เทียบเรอื  

ขา้มเกาะผีเสือ้สมทุร 

13:20-13:40 น. T0018 วิเศษ ฝากาทอง การออกแบบแบบเชิงก าเนิดกบัวศิวกรรมโครงสรา้ง 

13:40-14:00 น. T0019 อรรถพงษ ์โภชนเ์กาะ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลงังานไฟฟา้จากแผงเซลล์

แสงอาทิตย ์โดยลดอณุหภมิูการท างานของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

14:00-14:20 น. T0023 ฐปนทั ศรเีพชร การยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีคลาวดค์อมพิวติง้ 

ในหน่วยงานภาครฐัไทย 

14:45-15:05 น. T0025 พิทวสั วรรละออ การพฒันาแบบจ าลองเชิงพารามิเตอรข์องอาคารรว่มกบักฎหมาย

ผงัเมืองและขอ้บญัญัติควบคมุอาคาร 
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T0001: การศึกษาปัจจัยค่าที่ เหมาะสมที่ สุดที่ มีผลต่อความแข็งแรงภายในของท่อทองแดง 
จากการบัดกรีแข็งด้วยเคร่ืองเหน่ียวน าไฟฟ้า 
 
มนตรี  พิพฒัน์ไพบลูย์ 1   วนัชยั  ลลีากวีวงศ์ 2   สขุมุ  โฆษิตชยัมงคล 3   เกษรินทร์  พลูทรัพย์ 4   ปฏิพล  พรหมสงัคห 5 
1, 2, 3, 4 อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทดสอบความเสถียรของเคร่ืองเหนี่ยวน าไฟฟ้าที่ใช้ในการวิจัย  2) ศึกษา
อิทธิพลของปัจจยัที่มีผลกบัโครงสร้างภายในของท่อทองแดงที่มีความแข็งแรงมากที่สดุโดยมีปัจจัยที่ควบคมุได้ คือ  
1) กระแสไฟฟ้า และ 2) ระยะเวลาในการบดักรีโดยใช้การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลและใช้การออกแบบ
การทดลองแบบทากชิู กบัปัจจยัที่ควบคมุไมไ่ด้ คือ 1) อตัราการป้อนลวดบดักรี 2) จ านวนของฟลกัซ์ที่เป็นความยาว
ของลวดที่จุ่ม และ 3) อณุหภมูิบริเวณปฏิบตัิงาน ผลการวิจยั พบวา่ เคร่ืองเหน่ียวน าไฟฟ้าที่ใช้ในการวจิยัความเสถียร
โดย ผลการวิเคราะห์คา่ p-value เทา่กบั 0.027 ผลจากการทดลองของปัจจยัที่ควบคมุได้ใช้การออกแบบการทดลอง
แบบแฟคทอเรียล เมื่อท าการวิเคราะห์พบว่ากระแสไฟฟ้าและระยะเวลาในการบดักรี มีอิทธิพลต่อความแข็งแ รง
โครงสร้างภายในของทอ่ทองแดงอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั α = 0.05 และเมื่อท าวิเคราะห์หลกัการหาค่าที่เหมาะสม
ที่สดุ โดยใช้ฟังก์ชัน่พืน้ผิวตอบสนอง พบวา่คา่กระแสไฟฟ้า 370 แอมแปร์และระยะเวลาในการบดักรี 60 วินาที มีคา่ที่
เหมาะสมที่สดุ ซึ่งมีผลตอบสนองต่อโครงสร้างภายในของท่อทองแดงมีความแข็งแรงมากที่สดุ Grain Size อยู่ที่ 
3.540 และการทดลองของปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้ใช้การออกแบบการทดลองแบบทากูชิ กรณีแบบค่ายิ่งมากยิ่งดี เมื่อ
ท าการวิเคราะห์ พบวา่ อณุหภมูิมีอิทธิพลตอ่ความแข็งแรงโครงสร้างภายในของท่อทองแดง อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 
α = 0.05 และเมื่อท าวิเคราะห์ผลตอบสนองของพารามิเตอร์บนอตัราส่วนต่อสิ่งรบกวนที่มีผลต่อความแข็งแรง
โครงสร้างภายในของท่อทองแดง พบว่า อุณหภูมิ มีผลตอบสนองของพารามิเตอร์บนอัตราส่วนต่อสิ่งรบกวน
โครงสร้างภายในของทอ่ทองแดงมีความแข็งแรงที่สงูที่สดุ รองลงมา คือ จ านวนของฟลกัซ์ที่เป็นความยาวของลวดที่
จุ่ม และอตัราการป้อนลวดบดักรี ตามล าดบั  
 
ค าส าคัญ: ศกึษาปัจจยัคา่ที่เหมาะสมที่สดุ ความแข็งแรงโครงสร้างภายในของทอ่ทองแดง 
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T0002: การเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ด้วยเทคนิค LEAN 
 
ภนิดา  โพธ์ิเกษม 1 
1 อาจารย์ คณะเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ สาขาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การประยกุต์ใช้เทคนิคลนี (Lean) กบักระบวนการ การเข้าร่วมกิจกรรมของ นกัศึกษาสาขา มีวตัถปุระสงค์
เพื่อปรับปรุงวิธีการด าเนินงานอยา่งรวดเร็วในการค้นหาข้อมลู และหาแนวทางการลดระยะเวลาในการท างานและพบ
ปัญหา ความผิดพลาดที่เกิดขึน้เมื่ออาจารย์ป้อนข้อมลูนกัศึกษาด้วยตนเอง ท าให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครัง้ และ
ยากต่อการค้นหาข้อมูลของนักศึกษา ท าให้ใช้ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลนาน โดยมีตัวอย่างจากบุคลากร 
นกัศึกษาสาขา จ านวน 400 คน ผู้วิจยัใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง และใช้เคร่ืองมือการวิจยั คือ สมาร์ทโฟน (Smart 
Phone) ท าการสแกนผา่นระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) 
 ซึ่งผลจากการปรับปรุงขัน้ตอนการท างาน ในการอ่านและบนัทึกข้อมูล ช่วยติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม  
ต่าง ๆ ของนกัศึกษา ปัจจุบนัการประยกุต์ใช้เทคนิคลีน (Lean) กบักระบวนการ การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา
สาขา ส าหรับการเช็คช่ือเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา สามารถลดความสูญเสียและมีแนวโน้มลดลง โดยลด
ระยะเวลาในการท างาน และคณาจารย์สามารถเช็คช่ือนกัศกึษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: ลนี (Lean), สมาร์ทโฟน (Smart Phone), คิวอาร์โค้ด (QR Code)  
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T0003: การศึกษารูปแบบการพยากรณ์การผลิตชิน้ส่วนรถยนต์ ประเภทกันชน กรณีศึกษา: 
บริษัทเอกชนแห่งหน่ึง จังหวัดปทุมธานี 
 
วิษณ ุ ทบัซ้าย 1   อศัวิน  เสนีชยั 2   ชมุพล  สายเชือ้ 3 
คณะวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยักรุงเทพสวุรรณภมูิ 
 
บทคัดย่อ 
 การค้นคว้าอิสระครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสม ในการการผลิตชิน้ส่วน
รถยนต์ ประเภทกันชน ด้วยวิธีอนุกรมเวลา โดยใช้วิธีการพยากรณ์ 3 วิธี คือ แยกองค์ประกอบ (Decomposition 
Method) วิธีเอ็กซ์โปรเนนเชียลแบบปรับเรียบ 1 ครัง้ (Single Exponential Smoothing Method) และการพยากรณ์
แบบฤดูกาลของวินเตอร์ (Winter's Method) โดยใช้ข้อมูลการผลิต ตัง้แต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 รวมเก็บข้อมลูเป็นรายเดือน 5 ปี รวมได้ 60 เดือน 
 ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์ทัง้ 3 วิธี โดยใช้ การหาค่าความคลาดเคลื่อนสมับรูณ์และพิจารณาจากร้อย
ละ ของค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยที่สดุ พบว่า ผลิตชิน้ส่วนรถยนต์ประเภทกนัชน ควรใช้การพยากรณ์โดยวิธีการ
พยากรณ์ที่มีความเหมาะสมที่สดุได้แก่ วิธี Decomposition Method แบบ Multiplicative Model ในการพยากรณ์ 
 
ค าส าคัญ: การพยากรณ์, การผลติชิน้สว่นรถยนต์, กนัชนรถยนต์ 
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T0004: การออกแบบชุมชนนักปฏิบัติเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันในสถานทีท่ างาน 
 
ชานล  ผาติเชาวภาส 1   เฉลมิพล คงจิตต ์2 สมเกียรติ นว่มนา 3 

1 นิสติปรญิญาโท สาขาการจดัความรู ้และนวตักรรม วิทยาลยัศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
2, 3 อาจารยป์ระจ า วิทยาลยัศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
บทคัดยอ่ 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค ์การออกแบบชุมชนนักปฏิบัติส  าหรบัส านักงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย  
เชียงใหม่ และการออกแบบตน้แบบกระบวนการเรียนรูร้ะหว่างสมาชิกในกลุ่มชุมชนนกัปฏิบตัิ โดยไดท้ าการศึกษา
กลุม่ตวัอย่างจากผูอ้าสาสมคัรส านกังานหอพกันกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูว้ิจัยไดท้ าการก าหนดระเบียบใน
การเขา้รว่มไดแ้ก่ มีความสนใจในการพฒันาศกัยภาพในการท างาน และสมคัรใจที่จะเขา้รว่มในการแลกเปลี่ยนและ
แบง่ปันความรู ้
 ผลการวิจยั พบว่าแนวคิดการท าชุมชนนกัปฏิบตัิเป็นแนวคิดในการจดัการความรูใ้นองคก์ร มีสว่นช่วยใน
การพฒันา และยกระดบัความรูใ้นองคก์ร ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนขัน้ตอนในการท างานต่าง  ๆ ระหว่างชุมชน 
โดยท าการออกแบบกิจกรรม เพื่อให้สมาชิกได้ท าการสนทนา แลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์ และทักษะใน
กระบวนการท างานต่าง ๆ น ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้สู่การสรา้งองค์ความรูท้ี่สามารถน ามาใช้ใน
กระบวนการท างาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในองคก์ร สง่ผลใหส้ามารถลดตน้ทุน 
และลดความผิดพลาด และประหยดัเวลาในกระบวนการท างานได ้
 
ค าส าคัญ: ชมุชนนกัปฏิบตัิ, การจดัการความรูใ้นองคก์ร, การเรยีนรูใ้นที่ท างาน, การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นรว่ม 
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T0006: การศึกษาเปรียบเทียบเคร่ืองมือค้นหาข้อมูลทางดิจิทัล ที่ ส่งผลต่อระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ค าค้นหาด้วย โดเมนเนม 
 
ธงรบ  กาญจนลกัษณ์ 1   อรรถพล  ป้อมสถิตย์ 2 
1 นกัศกึษา วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัรังสติ 
2 อาจารย์ วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัรังสติ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเคร่ืองมือค้นหาข้อมูลทางดิจิทัล ที่สามารถค้นหาข้อมูล
เก่ียวกบัระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ค าค้นหาด้วยโดเมนเนม (Malve; & Chawan. 
2015) ซึง่เคร่ืองมือในการค้นหาสามารถเข้าถึงได้จาก อินเทอร์เน็ตโดยง่าย และ ท าการค้นหาได้ทนัที และได้ผลลพัธ์
ออกมาในรูปแบบของรายการข้อมลูระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือค้นหาข้อมูลทางดิจิทัล ที่น ามาใช้ในการวิจัย ได้แก่ Zoomeye, Shodan, 
Censys ซึ่งมีความแตกต่างของการสืบค้นข้อมูล การศึกษางานวิจัยนีใ้ช้การวิเคราะห์เชิงกราฟซึ่งเป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายความสมัพนัธ์เชิงลึกระหว่างข้อมูลสองสิ่งที่ถูกเช่ือมโยงกัน ที่มีผลต่อ ระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Domain, IP, Port, Protocal เป็นต้น. (Ashfaq; Robert; Mumtaz; Al; 
Sajjad; & Khayam. 2008) วิธีการค้นหาแบบนี ้เป็นหนึ่งในขบวนการเตรียมการ เจาะระบบไปยงัเป้าหมาย เพื่อให้
ทราบถึง ข้อมลูระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้ตอนแรก เพื่อเป็นการศึกษาข้อเปรียบเทียบ
ของแต่ละเคร่ืองมือค้นหาข้อมลูทางดิจิทลั ที่สง่ผลต่อระบบโครงสร้างพืน้ฐานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ 
ผู้ดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบถึงข้อมลูระบบโครงสร้างพืน้ฐานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถกูประกาศ
อยูบ่น เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ทราบว่ามีข้อมลูอ่อนไหวต่อระบบหรือไม่ เพื่อวางแผนท าให้ระบบมีความแข็งเกร็งมาก
ขึน้ และยงัสามารถน าข้อมลูไปก าหนดเป็น เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ทางไซเบอร์ เพื่อให้ผู้ดแูลด้านความเสี่ยง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ น าข้อมลูไปวิเคราะห์ เพื่อก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ให้กบัองค์กร และ เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กบัผู้ดูแลรักษาความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบถึงจุดอ่อนหรือช่องโหว่ ของระบบ และสามารถ
น าไป ก าหนดมาตรการป้องกนั หรือ การตรวจสอบ ตอ่โอกาสการถกูโจมตี โดยการทดสอบเคร่ืองมือการค้นหาข้อมลู
ทางดิจิทลั โดยใช้โดเมนเนม  
 
ค าส าคัญ: เคร่ืองมือค้นหาข้อมลูดิจิทลั, ระบบโครงสร้างพืน้ฐาน, ค้นหาด้วยโดเมนเนม 
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T0007: การประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์จากส่วนกลาง จากการ
โจมตีด้วยการปฏิเสธการให้บริการ 
 
เจษฎาพร  ธนาอศัวเดช 1   อรรถพล  ป้อมสถิตย์ 2 
1 นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

2 อาจารย์ หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีไ้ด้ใช้การประเมินประสิทธิภาพในระบบบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์จากสว่นกลางว่าจะมีการ
ตอบสนองตอ่การโจมตีในแบบการปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service: DoS) ของผู้บกุรุกและบนัทึกในรูปแบบ
สถิติในการโจมตี ผู้ วิจัยจึงมีแนวคิดในการท าวิจัยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการโจมตีระบบบริหารทรัพยากร  
คอมพิวเตอร์จากส่วนกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานรวมถึงปรับปรุงนโยบายการใช้งานระบบบริหาร
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์จากสว่นกลาง และป้องกันการโจมตีจากผู้บกุรุกในการระงบั ชะลอ ขดัขวาง หรือรบกวนจน
เคร่ืองแมข่า่ยไมส่ามารถท างานตามปกติ โดยผลลพัธ์ที่ได้จากการวิจยัหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ถกูโจมตีแบบ
การปฏิเสธการให้บริการแบบกระจายสง่ผลให้เคร่ืองแม่ข่ายที่ท าหน้าที่เป็นระบบบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์จาก
สว่นกลาง มีการท างานมากกวา่ปกติเฉลีย่ในทกุการทดลองประมาณ 12% และพบว่า การโจมตีแบบการปฏิเสธการ
ให้บริการแบบกระจายผา่นมีการท างานของหนว่ยประมวลผลกลางของเคร่ืองลกูขา่ยเฉลีย่ในทกุการทดลองประมาณ 
47% ทัง้นีใ้นการทดลองได้มีการทดสอบผลกระทบจากการโจมตีในส่วนของหน่วยประมวลผลกลาง และแบนด์วิท  
ของระบบด้วยแต่มีผลกระทบโดยเฉลี่ยน้อยกว่าการหน่วยประมวลผลกลาง ผลจากการวิจยัจะสามารถน ามาใช้ใน
การพฒันาการด าเนินงานของผู้ดแูลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยั หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อน าไปสู่
ความมัน่คงของระบบคอมพิวเตอร์ตามวตัถปุระสงค์ของพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
ปี 2560  
 
ค าส าคัญ: ระบบบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์จากสว่นกลาง, การปฏิเสธการให้บริการ, การปฏิเสธการให้บริการแบบ

กระจาย, โปรโตคอล 
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T0008: การจ าลองกลยุทธ์การอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม Pathfinder กรณีศึกษาอาคาร
โรงพยาบาล 
 
เจษฎา  เมืองซ้าย 1   สภุทัร  พฒัน์วิชยัโชติ 2 
1 นิสิตปริญญาโท หลกัสูตรวิศวกรรมความปลอดภยัและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลกัสตูรวิศวกรรมความปลอดภยัและการจดัการสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศรีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาเวลาที่ใช้ในการอพยพหนีไฟกรณีต่าง ๆ ของผู้ ใช้อาคารผู้ ป่วยในไปยัง
จุดที่ปลอดภยั 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการอพยพหนีไฟกรณีต่าง ๆ ตามสถานการณ์จ าลอง อาคารที่ใช้ศึกษา คือ 
อาคารผู้ ป่วยใน โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง เป็นอาคาร 5 ชัน้ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2559 ขนาดพืน้ที่ใช้สอยทัง้หมด 
4085.33 ตารางเมตร จ าลองอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม Pathfinder 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 จากการจ าลองกลยทุธ์การอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม Pathfinder กรณีศกึษาอาคารโรงพยาบาล สรุปได้ว่า 
อาคารที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้การใช้กลยุทธ์การอพยพพร้อมกันทัง้หมดใช้เวลาในการอพยพน้อยกว่าการทยอย
อพยพ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ต้องใช้กลยทุธ์การอพยพพร้อมกนัทัง้หมด โดยผู้ ใช้อาคารชัน้ 2 ออกทางเช่ือมระหว่าง
อาคาร ใช้บนัไดสญัจรอพยพร่วมกับบนัไดหนีไฟ เสนอปรับปรุงบนัไดสญัจรให้ปิดล้อมด้วยวสัดุทนไฟ และจ ากัด
จ านวนผู้ใช้อาคารให้เหมาะสมกบัขีดความสามารถเส้นทางหนีไฟของอาคาร คือ 244 คน เพื่อให้สามารถอพยพผู้ ใช้
อาคารได้ตามระยะเวลา 300 วินาที 
 
ค าส าคัญ: กลยทุธ์การอพยพ, อาคารโรงพยาบาล 
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T0009: การเปรียบเทียบรูปแบบเทคนิคของอีเมลหลอกหลวงข้อมูล กรณีศึกษาบริษัทด้าน
ตัวแทนการให้สินเช่ือ 
 
ชชัชยั  เทพไกรลาศ 1   อรรถพล  ป้อมสถิตย์ 2 
1 นกัศกึษา วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัรังสติ 
2 อาจารย์ วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัรังสติ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบเทคนิคของอีเมลหลอกหลวงต่าง ๆ ที่กลุ่ม  
เป้าหมายท่ีมีสทิธ์ิในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของบริษัทด้านตวัแทนการให้สินเช่ือ จ านวน 40 คน ให้ความสนใจ จน
หลงเช่ือในอีเมลหลอกลวงนัน้ ๆ 
  จากการด าเนินการเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบเทคนิคของอีเมลหลอกหลวงที่กลุม่เป้าหมายสนใจต่ออีเมล
หลอกลวงทัง้ 6 รูปแบบ คือ อีเมลหลอกลวงแบบหลอกให้ติดตัง้โปรแกรมจากประกาศภายใน อีเมลหลอกลวงให้ใส ่
Credential จากกิจกรรมภายในองค์กร  อีเมลหลอกหลวงให้ตอบแบบสอบถามเพื่อแลกกับบตัรเงินสด Starbuck 
อีเมลหลอกลวงแบบให้ชวนเพื่อนเพื่อแลกกบั Gift voucher เว็บ Booking.com อีเมลหลอกลวงให้เชิญเพื่อนเพื่อรับ
ฟรี 500 Shopee coin และอีเมลหลอกลวงวา่มีคนสง่ข้อความเก่ียวกบัเร่ืองงานผ่านทางระบบติดต่องานภายใน โดย
ใช้ระบบจ าลองการท า phishing simulation ในการบริหารและจดัเก็บผล แล้วน าผลการวิจยัที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่ออธิบายความสมัพนัธ์เชิงลกึระหวา่งรูปแบบเทคนิคของอีเมลฟิชชิงและความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายด้วยหลกัการของทฤษฎีกราฟเพื่อท าให้เกิดมุมมองการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลจากการทดลองและ
เปรียบเทียบพบวา่ภาพรวมของผลการวิจยันัน้ได้รับความสนใจจากกลุม่เป้าหมายแตกต่างกนัอย่างมากในแต่ละรูปแบบ
เทคนิค ซึง่รูปแบบอีเมลหลอกลวงที่ได้รับความสนใจมากจะเป็นอีเมลในรูปแบบท่ีสามารถด าเนินการให้เสร็จสมบรูณ์
ได้ด้วยตวัเหยื่อเองเพียงคนเดียวและเป็นการหลอกลอ่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจยัพืน้ฐานในสงัคมที่ต้องกินต้องใช้ และเป็น
กระแสที่ได้รับความสนใจจากกลุม่คนที่ได้ถกูทดสอบ โดยรูปแบบของอีเมลหลอกลวงที่เข้าข่ายดงักลา่วมีอตัราการ
ส าเร็จสงูถึง 42.5% จากผู้ถกูเลอืกให้เข้าร่วมทดสอบทัง้หมด คือ รูปแบบท่ี 3 “อีเมลหลอกหลวงให้ตอบแบบสอบถาม
เพื่อแลกกบับตัรเงินสด Starbuck” ดงันัน้ หากจะน าข้อมลูที่ได้ไปด าเนินการต่อ เช่น การทดสอบความเสี่ยงที่หลงเหลือ
หรือน าไปจดัท าแนวทางการจดัอบรมการสร้างความตระหนกัรู้ด้านความปลอดภยัทางไซเบอร์จะต้องใช้รูปแบบอีเมล
ในรูปแบบดงักลา่วจะได้ผลดีที่สดุ  
 
ค าส าคัญ: อีเมลหลอกหลวงข้อมลู, เทคนิคอีเมลหลอกหลวงข้อมลู 
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T0010: การประเมินประสิทธิภาพการโจมตีด้วยวิธีการปฏิเสธการให้บริการเคร่ืองแม่ข่าย
ส าหรับการพสูิจน์ตัวตน 
 
ธิติ  สฤษดิ์นิรันดร์ 1   อรรถพล  ป้อมสถิตย์ 2 
1 นกัศกึษา วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัรังสติ 
2 อาจารย์ หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจัดการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินประสทิธิภาพ การจดัการทรัพยากรของเคร่ืองแมข่า่ยส าหรับการพิสจูน์
ตวัตน (Active Directory) ที่จะตอบสนองตอ่การโจมตีแบบการปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service: DoS) และ
การโจมตีแบบการปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (Distribute Danial of Service: DDoS) ท าการบนัทึกสถิติผล
การโจมตี ในการทดสอบจะท าการทดลองการโจมตีเคร่ืองแมข่า่ยส าหรับการพิสจูน์ตวัตนและท าการเปรียบเทียบการ
โจมตีระบบเครือขา่ยส าหรับพิสจูน์ตวัตน ด้วยวิธีการโจมตีโดยใช้โปรแกรม Hping ในรูปแบบปฏิเสธการให้บริการและ
การโจมตีแบบปฏิเสธแบบกระจายเพื่อวดัประสทิธิภาพการท างานของเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับการพิสจูน์ตวัตนโดยมีโพ
โทคอลที่ใช้ในการทดสอบคือ TCP UDP และ ICMP ทัง้นีก้ารทดลองแต่ละครัง้จะออกแบบโดยใช้ฝังเครือข่ายที่
แตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ในการศึกษาการทดลองและขัน้ตอนการทดลอง โดยผลของการวิจยัพบว่า
ผลกระทบของ CPU จากการโจมตีแบบ การปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย สง่ผลให้เคร่ืองแม่ข่ายส าหรับการ
พิสจูน์ตวัตนมีการท างานหนกักว่าปกติ โดย การโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจายด้วย UDP Flood มีผล
ท าให้เคร่ืองแม่ข่ายส าหรับการพิสจูน์ตวัตนมีการท างานของ CPU หนกักว่าการโจมตีแบบการปฏิเสธการให้บริการ
แบบกระจาย คิดเป็น 2.37 เท่า มีการท างานของหน่วยความจ ามากกว่า 1.02 เท่า และมีการรับสง่ข้อมูลผ่านทาง 
Network Interface เพิ่มขึน้ 7.88 เท่า ทัง้นีผ้ลการวิจยัสามารถน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของการให้บริการของ
หน่วยงานราชและเอกชน หรือมหาวิทยาลยัเพื่อเพิ่มความเสถียรภาพของระบบคอมพิวเตอร์และเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
 
ค าส าคัญ: ระบบพิสจูน์ตวัตนผ่านเคร่ืองแม่ข่าย, การปฏิเสธการให้บริการ, การปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย, 

โปรโตคอล 
 

224



การประชุมวิชาการระดับชาตกิารวิจัยประยุกต์ “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” 

มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2565                                                            25 มีนาคม 2565 
 

T0014: ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรต าบลวังลึก อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
 
ชตุิยาภรณ์  นวลจนัทร์ 1   พงษ์ศกัดิ์  อ้นมอย 2   ศรันย ู เรือนจนัทร์ 3 
1 นกัศึกษาหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสขุศาสตร์ คณะบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัอตุรดิตถ์ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัแบบกึ่งทดลองนีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสง่เสริมความรอบรู้ด้านสขุภาพต่อ
พฤติกรรมการป้องกนัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรต าบลวงัลกึ อ าเภอบ้านด่านลานหอย จงัหวดัสโุขทยั กลุม่
ตัวอย่างเป็นเกษตรกร จ านวน 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 30 คน 
ระยะเวลาในการศึกษา 12 สปัดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โปรแกรมการสง่เสริมความรอบรู้ด้าน
สขุภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก าจัดศตัรูพืชของเกษตรกร ได้แก่ กิจกรรมการสืบค้นข้อมูล กิจกรรมเพิ่ม
ความรู้สร้างความเข้าใจ กิจกรรมการเข้าถึงสื่อออนไลน์ด้านสารเคมีก าจดัศตัรูพืช กิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผล 
กิจกรรมรู้จกัเลอืก รู้จกัปฏิเสธ กิจกรรมสร้างเครือขา่ยการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชอย่างปลอดภยั วิเคราะห์ข้อมลูโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดลองความแตกต่างภายในกลุ่มด้วยสถิติ Paired t-test และระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ 
Independent t-test  
 ผลการวิจยั พบวา่  
 หลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ย ความรอบรู้ด้านสขุภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันสารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร สงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value < 0.05) และเมื่อเปรียบเทียบ
คา่คะแนนเฉลีย่ความรอบรู้ด้านสขุภาพระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่เปรียบเทียบพบวา่ กลุม่ทดลองมีคา่คะแนนเฉลีย่
สงูกวา่กลุม่เปรียบเทียบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(p-value < 0.05) และกลุม่ทดลองมีคา่คะแนนเฉลีย่พฤติกรรมการ
ป้องกนัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชมากกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value < 0.05)  
 
ค าส าคัญ: เกษตรกร, ความรอบรู้ด้านสขุภาพ, สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
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T0016: การออกแบบเชิงก าเนิดของถังเก็บน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ปภพทพัพ์  อคัรกิจวณิชกลุ 1   จกัรพนัธ์  เทือกต๊ะ 2   ศิรเดช  สริุต 3 
1 นกัศกึษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิง่แวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2, 3 อาจารย์ประจ า สาขาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิง่แวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการการสร้างแบบจ าลองเชิงพารามิเตอร์ เพื่อควบคุมการ
เปลีย่นแปลงรูปร่างของโมเดล 3 มิติและเพื่อประยกุต์การออกแบบเชิงก าเนิดในการออกแบบถงัเก็บน า้คอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อหาปริมาณวสัดุที่ใช้ โดยประมาณ ซึ่งได้ท าการเปรียบเทียบความแม่นย าในการประมาณวสัดุถงัเก็บน า้ 
รูปทรงสีเ่หลยีม ท่ีท าการก่อสร้างจริง ขนาดความจ ุ100 ลกูบาศ์เมตร และ 300 ลกูบาศ์เมตร  
 จากผลงานวิจัยพบว่า การสร้างแบบจ าลองเชิงพารามิเตอร์ของถังเก็บน า้คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้จาก
ประยกุต์การออกแบบเชิงก าเนิด โดยมีกรณีออกแบบ 100, 300 ลกูบาศ์เมตร ได้เหล็กเสริมเป็นปริมาณ 3,923.73, 
12,719.29 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกบัปริมาณที่ท าการก่อสร้างจริงมี ความแตกตา่งร้อยละ 16, 15 และได้คอนกรีต
เป็นปริมาณ 38.88, 115.59 ลกูบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่ท าการก่อสร้างจริงมีความแตกต่างร้อยละ 
19, 6 ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: ถงัเก็บน า้, การออกแบบเชิงพารามิเตอร์, การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็, การออกแบบเชิงก าเนิด 
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T0018: การออกแบบแบบเชิงก าเนิดกับวิศวกรรมโครงสร้าง 
 
วิเศษ ฝากาทอง 1   โสภา วิศิษฏ์ศกัดิ์ 2   ศิรเดช สริุต 3 
1 สาขานวตักรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2, 3 อาจารย์ประจ า สาขานวตักรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอและศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการออกแบบเชิงก าเนิดในงาน
วิศวกรรมโครงสร้าง ซึง่เป็นวิธีการออกแบบที่ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถส ารวจผลลพัธ์ของทางเลอืกการออกแบบตาม
พารามิเตอร์และเง่ือนไขของที่ก าหนดไว้ลว่งหน้าได้ทกุกรณีศึกษา จากการศึกษาพบว่าการสร้างกรณีศึกษาของการ
ออกแบบเชิงก าเนิดกบัวิศวกรรมโครงสร้างของระบบโครงข้อแข็งเหลก็ในระบบพิกดัฉาก ให้ผลลพัธ์ที่ใกล้เคียงกบัการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในช่วงร้อยละ -8.58 ถึง 2.12 โดยน า้หนกั รวมทัง้การสร้างวิศวกรรมคุณค่าโดยลดเวลาการ
ท างานในขัน้ตอนการออกแบบรายละเอียดงานวิศวกรรมโครงสร้างลงได้ 
 
ค าส าคัญ: การออกแบบเชิงก าเนิด วิศวกรรมคณุคา่ วิศวกรรมโครงสร้าง 
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T0019: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยลดอุณหภูมิ
การท างานของแผงเซลล์แสงอาทติย์ 
 
อานนท์  ศรีสวา่ง 1   อรรถพงษ์  โภชน์เกาะ 2 
1, 2 อาจารย์ สาขาการจดัการงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลติกลุ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการผลิตพลงังานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดย
ค านงึถึงปัจจยัด้านอณุหภมูิการท างานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตัง้ระบบระบายความร้อนของแผงด้วยน า้ มี 2 
รูปแบบ คือ การระบายความร้อนด้านหน้าและด้านหลงัของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้แผงชนิด Mono-crystalline 
ขนาด 420 วตัต์ จ านวน 4 แผง ได้แก่ แผงควบคุมที่ท างานสภาวะปกติบนหลงัคา แผงที่ระบายความร้อนด้วยน า้
ด้านหน้าแผง แผงที่ระบายความร้อนด้วยน า้ด้านหลงัแผง แผงที่เปิดด้านหลงัแผงระบายความร้อนด้วยอากาศ โดย
เก็บข้อมลูแบบทดลองและใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมลู โดยพบว่า ประสิทธิภาพการผลิตพลงังานไฟฟ้า เมื่อ
เปรียบเทียบอณุหภมูิในการท างานระหวา่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์สภาวะปกติ ระบายความร้อนด้านหน้าแผงและผสม
ถ่ายเทอากาศเปิดด้านหลงัแผง ได้คา่เฉลี่ยแรงดนัไฟฟ้า 36.78, 39.81 และ 41.96 โวลต์ ตามล าดบั และจากการลด
อุณหภูมิในการท างานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตพลงังานของเซลล์แสงอาทิตย์ ที่
ระบายความร้อนด้านหน้าแผงและด้านหลงัแผงมีก าลงัไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 8.23 และ 14.07 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั ดงันัน้ 
การระบายความร้อนแบบผสมสามารถลดอณุหภมูิในการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ได้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลติพลงังานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สงูขึน้ได้ 
 
ค าส าคัญ: เพิ่มประสทิธิภาพ, แผงเซลล์แสงอาทิตย์, ระบายความร้อน 
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T0020: การสร้างความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการบริหารความเส่ียงภายใต้
มาตรฐาน ISO 27001: 2013 กรณีศึกษา ส านักงานศาลยุตธิรรม 
 
ปิยะพล  สวุิมล 1   อรรถพล  ป้อมสถิตย์ 2 
1 นกัศกึษา วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัรังสติ 
2 อาจารย์ วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัรังสติ 
 
บทคัดย่อ 
 การสร้างความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยงภายใต้มาตรฐาน ISO 27001: 
2013 กรณีศึกษา ส านกังานศาลยุติธรรม ได้จัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าร่างนโยบายด้านความมัน่คง
ปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ การปฏิบตัิงาน การวิเคราะห์การวางแผน
ด้านการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามมาตรฐานระบบ
บริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัส าหรับสารสนเทศ (ISO 27001: 2013) ซึง่จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึน้กบัระบบ
สารสนเทศ สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยงานวิจัยนีใ้ช้การประเมินความเสี่ยงตาม
มาตรการจดัการความมัน่คงปลอดภยัส าหรับสารสนเทศของ ISO 27001 ซึ่งประกอบด้วย 14 หวัข้อใหญ่ ซึ่งแต่ละ
หวัข้อ ประกอบด้วย วตัถุประสงค์จ านวนแตกต่างกัน รวมแล้ว จ านวน 35 วตัถปุระสงค์ และภายใต้วตัถปุระสงค์ 
แตล่ะข้อ จะประกอบด้วยมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัแตกต่างกนัรวมแล้ว 114 ข้อ ซึ่งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาความมัน่คงให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร และเป็นการเพิ่มมาตรฐานในการ
ท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร สามารถการป้องกนัภยัคกุคามจากการโจมตีระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แมข่า่ยศาลยตุิธรรม รวมถึงระบบข้อมลูสารสนเทศ ซึง่ถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคญัตอ่องค์กร 
 
ค าส าคัญ: ความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ, การบริหารความเสีย่ง, มาตรฐาน ISO 27001: 2013 
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T0021: การจัดท าแนวทางการตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 
กรณีศึกษาบริษัท ทริปเป้ิล โอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
 
สงิหนาท  ถาวร 1   อรรถพล  ป้อมสถิตย์ 2 
1 นกัศกึษา วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัรังสติ 
2 อาจารย์ วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัรังสติ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อท าการศึกษามาตรฐาน ISO/IEC 27001 และจัดท าแนวทางการตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกบัแนวทางตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ
สอดคล้องกับการด าเนินงานของบริษัท ทริปเปิ้ล โอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในมีแนวทางการ
ตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยใช้วิธีการวิจัยจากการสร้างแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและน า ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
จากนัน้วิเคราะห์ข้อมลูด้วยคา่ทางสถิติเพื่อหาคา่ความพงึพอใจในแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึน้ และท า ให้มัน่ใจได้ยิ่งขึน้ว่าการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมีการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล โดยการประเมินความพึงพอใจแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ตรวจสอบ
ภายใน มีผลความพึงพอใจ โดยรวมด้านรูปแบบ เนือ้หา และการน าไปประยกุต์ใช้งาน เท่ากบั 4.84 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทา่กบั 0.37 ซึง่อยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคัญ: แนวทางการตรวจสอบ และมาตรฐาน ISO/IEC27001 
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T0022: การใช้แบบจ าลองสารสนเทศทางอาคาร เพื่อประเมินผลกระทบทางเลือกการรือ้ถอน
อาคาร: กรณีศึกษาอาคารท่าเทียบเรือ ข้ามเกาะผีเสือ้สมุทร 
 
อาทิตย์ ทองใส 1   ศภุวฒุิ มาลยักฤษณะชลี 2   ศิรเดช สริุต 3 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
2, 3 อาจารย์ ประจ าหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อพฒันาแบบจ าลอง As-built ของอาคารท่าเทียบเรือข้ามเกาะผีเสือ้สมุทร 
อาคารทางขึน้ลง ท่าเทียบเรือ ด้วยแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) และ 2) เพื่อประยุกต์ใช้กับกระบวนการ
วิเคราะห์ผลกระทบจากการรือ้ถอน (Demolition) ในมิติของ เงิน เวลา พลงังานที่ใช้ โดยมีกลุม่อาคาร 3 กลุม่เป็น
กรณีศกึษา 
 ผลการวิจยันี ้ระบบสมการเชิงประจกัษ์ (Empirical Formula) ของผลกระทบการรือ้ถอนได้ถกูน ามาฝังตวั
ในแบบจ าลองสารสนเทศทางอาคารเพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบของการรือ้ถอนอาคารในโครงสร้างตระกูลต่าง ๆ 
ในแบบจ าลอง ในมิติด้านเงิน เวลา พลงังาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางเลอืกในบริหารจดัการโครงการรือ้ถอนอาคาร 
ให้มีความสอดคล้องกบัเง่ือนไขที่แตกตา่งกนัในแตล่ะโครงการในล าดบัตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ: การรือ้ถอน, แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร, ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 
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T0023: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพวิติง้ในหน่วยงานภาครัฐไทย 
 
ฐปนทั  ศรีเพชร 1   กมลพรรณ  แสงมหาชยั 2 
1 นิสติระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการจดัการเทคโนโลยีและการปฏิบตัิการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
บทคัดย่อ 
 เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง้ เป็นเทคโนโลยีที่มีความนิยมน ามาใช้เป็นโครงสร้างพืน้ฐานของการให้บริการ
ทรัพยากรของระบบสารสนเทศ และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ส าคัญในการพัฒนาภาครัฐไทยไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
งานวิจัยนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง้ใน
หน่วยงานภาครัฐไทย และเสนอแนะข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้และสง่เสริมการยอมรับเทคโนโลยี
คลาวคอมพิวติง้ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง คือ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานภาครัฐ จ านวน 475 คน จากผลการศกึษา สามารถยืนยนัสมมติฐานของงานวิจยัที่ก าหนด
ไว้ ซึ่งท าให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ที่เป็นเหตุและผลของปัจจัยต่าง ๆ กล่าวคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความ
ไว้วางใจ การรับรู้ความเสีย่ง และการรับรู้ความเข้ากนัได้ของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง้ จะสง่ผลใ ห้เกิดพฤติกรรม
ความตัง้ใจ และน าไปสูก่ารน าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง้มาใช้งานในหน่วยงานภาครัฐไทย จึงควรสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กบับคุลากร เพื่อท าให้เกิดการสนบัสนนุและผลกัดนัการน าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง้มาใช้งาน 
 
ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง้ ภาครัฐไทย 
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T0025: การพัฒนาแบบจ าลองเชิงพารามิเตอร์ของอาคารร่วมกับกฎหมายผังเมืองและ
ข้อบัญญัตคิวบคุมอาคาร 
 
พิทวสั  วรรละออ 1   ศิรเดช  สริุต 2 
1 นกัศกึษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิง่แวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2 อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิง่แวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันากระบวนการสร้างและพฒันาแบบจ าลองเชิงพาราเมตริก 3 มิติ เพื่อใช้
ในการการออกแบบรูปทรงอาคารภายใต้ข้อจ ากัดทางกฎหมายและเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาการ
ก่อสร้างอาคาร ควบคูไ่ปกบักฎหมายเร่ืองการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อบญัญัติควบคมุอาคาร โดยมีขัน้ตอนการวิจยั
คือการประมวลข้อกฎหมายควบคุมอาคารในรูปแบบของชุดค าสัง่คอมพิวเตอร์ เพื่อในการออกแบบรูปทรงอาคาร
จากนัน้จึงน าข้อกฎหมายเหลา่นัน้มาก าหนดเป็นตวัแปรและจดัท าระบบสมการเพื่อสร้างแบบจ าลองเชิงพาราเมตริก 
โดยผลลพัธ์ที่ได้จากการศึกษาคือการพฒันาชุดค าสัง่คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างแบบจ าลองเชิงพาราเมตริก ส าหรับ
การออกแบบรูปทรงอาคาร ส่งผลให้ลดระยะเวลาในการออกแบบขัน้ต้น เพิ่มความแม่นย าในการตรวจสอบความ
ถกูต้องทางด้านกฎหมาย และสามารถใช้เป็นกรอบงานเพื่อก าหนดขอบเขตในการออกแบบรูปทรงอาคารได้รวดเร็ว
มากขึน้กวา่วิธีการตรวจสอบด้วยมนษุย์ 
 
ค าส าคัญ: การออกแบบเชิงแนวคิด, ที่พกัอาศยั, กฎหมายผงัเมือง, แบบจ าลองเชิงพาราเมตริก 
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T0026: การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับนุ่มเปลือกฝักมะรุมส าหรับงานโมเสกธรรมชาติ 
 
วรรณเพ็ญ  ป่ินประดบั 1   สภุา  จฬุคปุต์ 2   ธนพรรณ  บณุยรัตกลนิ 3 
1 นกัศกึษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
2 อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
3 อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพเปลือกฝักมะรุมให้เป็นโมเสก
ธรรมชาติ โดยมีปัจจยัที่ท าการศกึษามี 2 ปัจจยั คือ ชนิดของสารปรับนุม่เปลอืกฝักมะรุม แปรเป็น 2 ชนิด คือ สารนุ่ม
ประจุบวก (ความเข้มข้นในอตัราสว่นน า้ : สารนุ่มประจุบวก = 3 : 1) และกลีเซอรีน (ความเข้มข้นในอตัราสว่นน า้ : 
กลเีซอรีน = 3 : 1) และระยะเวลาในการแช่ โดยแปรเป็น 3 ระดบั คือ 1, 3 และ 5 วนั ท าการวางแผนการทดลองแบบ 
Factorial in CRD (Completely Randomized Design) จากนัน้ทดสอบสมบตัิ 2 ประการ คือ การทดสอบความต้าน
แรงดงึ และการทดสอบความชืน้  
 ผลการวิจยั พบวา่ สภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพเปลอืกฝักมะรุมให้เป็นโมเสกธรรมชาติ คือ การปรับ
นุม่โดยใช้สารแช่ประจุบวก ระยะเวลาในการแช่ 1 วนั มีค่าความต้านแรงดึงน้อยที่สดุ และค่าความชืน้น้อยที่สดุ คือ 
4.15 นิวตนั และร้อยละ 3.21 ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: การปรับนุม่, เปลอืกฝักมะรุม, โมเสกธรรมชาติ 
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T0027: การศึกษาศักยภาพปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
เยาวลกัษณ์  เกิดปัน้ 1   ชนนัท์ธิพฒัน์  พรหมสนธ์ิ 2   ปัณณวฒุิ  ป่ินสวาสดิ ์3   พฤกษา  ป่ินสวาสดิ์ 4 
1, 2, 3, 4 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาและรวบรวมปัจจยัการผลิตในจงัหวดักาญจนบรีุ 2) เพื่อส ารวจความ
ต้องการปัจจยัการผลติของภาคอตุสาหกรรมในจงัหวดักาญจนบรีุ และ 3) เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของปัจจยัการผลติที่
สนบัสนนุภาคอตุสาหกรรมในจงัหวดักาญจนบรีุ ด าเนินการศึกษาปัจจยัการผลิตในจงัหวดักาญจนบรีุ ประกอบด้วย 
ด้านวัตถุดิบ/ผู้ ส่งมอบวัตถุดิบ ในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านแรงงาน/บุคลากร และด้านพืน้ที่ในจังหวัดกาญจนบุรี 
จากนัน้ส ารวจความต้องการปัจจยัการผลติของภาคอตุสาหกรรมในจงัหวดักาญจนบรีุในปัจจุบันและการคาดการณ์
ในอนาคตของกลุ่มตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกที่ 2 และ 3 ในจังหวดักาญจนบุรี จ านวน 25 โรงงาน (ค่า
ความเช่ือมัน่ ร้อยละ 80.00) วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง ประกอบด้วย การแจกแจงข้อมลู 
(ความถ่ี, ร้อยละ) การวดัแนวโน้มเข้าสว่นกลาง (คา่เฉลีย่) และการกระจายของข้อมลู (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน) โดย
ผู้วิจัยประมวลผลและวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม Knime ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic 
Platform) ในรูปแบบการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) พบว่า ด้านวตัถุดิบ ท าการวิเคราะห์รูปแบบการ
พยากรณ์ขัน้พืน้ฐานท่ีเหมาะสมกบัข้อมลูผลผลติพืชเศรษฐกิจในจงัหวดักาญจนบรีุ ทัง้สิน้ 20 รายการ พบว่า รูปแบบ
การพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมกับข้อมูลผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สดุ  คือ รูปแบบ Simple Regression Trees 
เนื่องจากมีคา่ R2 ที่เหมาะสมที่สดุ คือ 0.988 จากการการประมวลผลและวิเคราะห์ผลผลผลติพืชเศรษฐกิจในจงัหวดั
กาญจนบรีุ ทัง้สิน้ 20 รายการ ร่วมกบัผลการส ารวจการคาดการณ์ความต้องการด้านวตัถดุิบของกลุม่ตวัอย่างสถาน
ประกอบการ พบวา่ วตัถดุิบในจงัหวดักาญจนบรีุ มีศกัยภาพเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการวตัถดุิบในอนาคตของ
สถานประกอบการ ด้านแรงงาน/บุคลากร จากการศึกษาแนวโน้มอตัราการเปลี่ยนแปลงของประชากรทัง้หมดใน
จังหวัดกาญจนบุรี และประชากรวัยท างาน (อายุ 15-60 ปี) ในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า มีแนวโน้มอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 0.01 และจากการส ารวจการคาดการณ์ความต้องการด้านแรงงาน/
บคุลากรของสถานประกอบการในอนาคตไม่มีแนวโน้มการปรับลด หรือเพิ่มแรงงาน/บคุลากร ดงันัน้ ศกัยภาพของ
ปัจจยัการผลิตสามารถสนบัสนนุภาคอตุสาหกรรมในจงัหวดักาญจนบรีุได้เพียงพอ และหน่วยงานหรือผู้ที่เก่ียวข้อง
สามารถวางแผนการพฒันาเชิงพืน้ที่จากข้อมูลการศกัยภาพของปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมใน
จงัหวดักาญจนบรีุได้ 
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัการผลติ อตุสาหกรรม กาญจนบรีุ 
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