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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

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

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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ีและงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

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

 
 

 

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

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

PROCEEDINGS 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 

เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
และงานประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4

2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 

 

 

    
 

 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏราํไพพรรณ ี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 
และงานประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

4.0” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

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

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560

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

 
บทความวิจัย (ภาคโปสเตอร)          หนา 

 

สาขา การศึกษา 

 

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

 

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

 

การศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา วิชาการบริหารการตลาด  
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
          โดย ณิชชา ออนอดุม 

 

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

 

การพัฒนาสมรรถนะดานวิชาชีพสาํหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาพื้นทีใ่นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด 
          โดย หฤทัย อนุสสรราชกจิ, วราลี ถนอมชาต ิ

 

การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสรมิ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัในภาคตะวันออก 
          โดย วิมลพรรณ ชางคิด 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐานในรูปแบบควิซีสตอรี ่ 
สําหรับนักศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
          โดย ลลิลธร มะระกานนท 

 

การพัฒนาศักยภาพดานการวจิยัของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 
กรณีศึกษา: โรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
          โดย ลินดา นาคโปย 

 

คุณลักษณะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ตามความตองการของผูใชบัณฑติ 
          โดย ปรียาภรณ นิลนนท 

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 
โดยใชกระบวนการมีสวนรวม 
          โดย ธนกร ภิบาลรักษ, เชษฐณรัช อรชุน, กนกวรรณ อยูไสว 

 

ระบบอาจารยที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
          โดย นันทนา แจงสวาง 

 
ความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติวิทยาศาสตรของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร 
          โดย เยาวเรศ ใจเย็น 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

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

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

ลลิลธร มะระกานนท์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
บทคัดย่อ 

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

Abstract 
 

 The objectives of this research were to : 1. implement a project based learning approach 
in QC stories in industrial quality management subject, and 2. to explore pre-post achievement 
by a project based learning approach in QC stories. The samples included 18 undergraduate 
students in Industrial Management Field, Industrial Technology Program, Thepsatri Rajabhat 
University who have registered for Industrial quality management subject in 2016 academic year 
selected by purposive sampling. The instruments used in this research were project based learning 
approach in QC stories and achievement test. The statistics used in this study were percentage, 
mean and standard deviation. Hypothesis was tested by paired t-test. The analysis results shown 
that after learning from skill exercises, students got higher scores about 16.667. This research 
result indicated that the students had achievement score higher. It was statistically significant 
different at the .05 level.  
Keywords: Project based learning, QC stories, Industrial quality management  
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บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคาในล็อคจาย สินคาประเภทช็อคโกแลต : 
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เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
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          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 
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จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

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

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

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

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

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

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

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

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

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

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

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8   19-20 ธันวาคม 2560
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 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2. สร้างแบบทดสอบตามเนื้อหาหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา 
3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความ

เหมาะสม และวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
4. น าผลการพิจารณาตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 
5. น าไปทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อหาค่าค่าความเช่ือมั่น 

โดยค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค ดัชนีความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ  
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พบว่า  ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 0.875                 

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

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

  กลุ่มที่ 3 โครงงาน QCC เรื่อง พัฒนาคุณภาพผลติภณัฑ์ 
 กลุ่มที่ 4 โครงงาน QCC เรื่อง พัฒนาคุณภาพบุคลากร 
 กลุ่มที่ 5 โครงงาน QCC เรื่อง ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
 กลุ่มที่ 6 โครงงาน QCC เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

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

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
 
 
 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 11 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 113 ป 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

(อาคาร 36) 
จันทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร�าไพพรรณี ครั้งที่ 11

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

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

 
 

   
 

     
 

    
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการน าเสนอโครงงานของนักศึกษากลุ่มที่ 1 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบควิซีสตอรี ่

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการน าเสนอโครงงานของนักศึกษากลุ่มที่ 2 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบควิซีสตอรี ่

 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็น
ฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ สามารถแสดงผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบของนักศึกษา 
แสดงได้ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที ่1 คุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x  S.D. 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

18 
18 

40 
40 

12.56 
29.22 

5.853 
4.906 

  
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะท่ัวไปของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า   

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

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

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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     การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 11  
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8   19-20 ธันวาคม 2560 

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

สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

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

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

 

    
 

PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างการน าเสนอโครงงานของนักศึกษากลุ่มที่ 2 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบโครงงานเป็นฐานในรูปแบบควิซีสตอรี ่

 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็น
ฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ สามารถแสดงผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบของนักศึกษา 
แสดงได้ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที ่1 คุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงานเป็นฐานในรูปแบบคิวซีสตอรี่ 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x  S.D. 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

18 
18 

40 
40 

12.56 
29.22 

5.853 
4.906 

  
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า   

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

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

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สารบัญ (ตอ) 
 

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

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

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 
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รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 
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“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
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PROCEEDINGS 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (

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

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

บทความวิจัย (ภาคบรรยาย)        หนา 
 

 

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

 

แนวทางการศึกษาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายนํ้าพริกเห็ดนางฟาแปรรูป  
ของโรงเรียนบานโปงน้ํารอน ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอโปงน้ํารอน จงัหวัดจันทบุร ี
          โดย พศวัต สุขสบาย 

 

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดนางฟาแปรรูป ตามความตองการของผูบริโภค  
เพ่ือการจัดจําหนาย ของโรงเรยีนวดัมาบไผ ตําบลมาบไพ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี
          โดย จักรกฤษณ วิเชียรมงคล 

 

กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (eWOM) กับผลประกอบการ 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทบริการโรงแรมในประเทศไทย 
          โดย บัลลังก สันทัด 

 

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

 

การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการตรวจนับสินคาประเภทผลิตโคมไฟ
ยานยนต  กรณีศึกษา : บริษัท XYZ จํากัด 
          โดย ถิรนันท ทิวาราตรีวิทย 

 

พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภณัฑจากตนกกของธุรกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุร ี
          โดย ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ 

 

การศึกษาบทบาทผูนําในการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          โดย แสงจิตต ไตแสง 

 
สรรพสามติใหมกับการบริโภคของคนไทย 
          โดย อุบล ไมพุม 

 

การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอความตองการซื้อสินคา ในรานคาปลีก: กรณีศึกษา 
ราน ซีพีเฟรชมารท ในกรุงเทพมหานคร 
          โดย อัญชลี เยาวราช 

 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการทํานาอินทรียดวยวิธปีลูกขาวตนเดี่ยวและ 
การทํานาอินทรียแบบดั้งเดิม ของกลุมเกษตรกรรมธรรมชาต ิตําบลทมอ อําเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร 
          โดย โสภิตตา ประพฤทธพิงษ 

 
กลยุทธการตลาดคาปลีกของชุมชนทาน้ําสามเสน เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 
          โดย ธันย ชัยทร 

 
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนสละ ในจังหวัดจันทบุร ี
          โดย ดวงรัตน สวัสดิ์มงคล 

 
 

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

 

รายงานสืบเนื่องจาก
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 

และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 

 
 
 

วันท่ี  
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัด

 

     การประชุมวิชาการระดั
และงานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลยัราชภฏักลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

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

วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2560 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี
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การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
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(อาคาร 36) 
จันทบุรี 
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      2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการเรียนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานกับการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ หรือกับวิธีการสอน
อื่นๆ อีกทั้งควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานให้ครอบคลุมเนื้อหาท้ังรายวิชาหรือรายวิชา
อื่นที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ 
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