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8 กลุ่ม โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยที่นำเสนอในรูปแบบบรรยาย จำนวน  ผลงาน  และรูปแบบโปสเตอร์ 
จำนวน   ผลงาน เป็นดังนี้ 
 แบบบรรยาย 
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 กลุ่มท่ี 2 ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา จำนวน 17 ผลงาน 
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 กลุ่มท่ี 4  ด้านการบัญชี การเงิน จำนวน   - ผลงาน 
 กลุ่มท่ี 5 ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน   9 ผลงาน 
 กลุ่มท่ี 6 ด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน   7 ผลงาน 
 กลุ่มท่ี 7 ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การจัดการ –  
  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 15 ผลงาน 
 กลุ่มท่ี 8 ด้านสหวิทยาการ จำนวน 10 ผลงาน 
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 กลุ่มท่ี 1 ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา จำนวน 51 ผลงาน 
 กลุ่มท่ี 2 ด้านนิเทศศาสตร์ จำนวน   7 ผลงาน 
 กลุ่มท่ี 3  ด้านการบัญชี การเงิน จำนวน   7 ผลงาน 
 กลุ่มท่ี 4 ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน   2 ผลงาน 
 กลุ่มท่ี 5 ด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน   2 ผลงาน 
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 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชุมวิช าการการนำเสนอผลงานวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือและตั้ งใจปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี รวมถึงขอขอบคุณผู้นำเสนอผลงาน และผู้สนใจทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้จะได้รับประโยชน์จากงานครั้งนี้ 
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คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริการของกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์
ชุติกาญจน์  ใจมา  ศิริกานดา  แหยมคง  ภาศิร ิเขตปิยรัตน์      29 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในของบริษัท Louis Vuitton เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 
พันธ์ทิพา คุณุปการ  วรพิชชา มุนีนารถ  ทัศนีย์ คำนักดิษฐ์  พิชญ์รัตน์ ทับทิมศรี   
ชนิกานต์ แสงประเสริฐ  พรพิมล ขำเพชร        31 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
ปียารัตน์ ศรีศักดา          32 
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์
พัชรี  พันธุ์แตงไทย  อิราวัฒน์  ชมระกา  วิสุทธิ์  สุขบำรุง      34 
ความสามารถในการจัดการนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อมรรัตน์  บุญอยู่  ภาศิริ เขตปิยรัตน์  ศิริกานดา  แหยมคง      36 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้วยกรอบสอดไส้มะขามกวน ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
รัชชา  ผูกพยนต์  วศิน  เหลี่ยมปรีชา        38 
การรวมกลุ่มและการส่งเสริมการตลาดกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน้ำว้าอินทรีย์   บ้านน้ำไคร้ 
ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์ 
เบญจวรรณ สุจริต  ชัชชัย สุจริต         40 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
กัญญา สายสิงห์เทศ  เจน จันทรสุภาเสน  พิเศษ ชัยดิเรก      42 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการช่างภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ณภาภัช แก้วกำพล  พุดตาน พันธุเณร        44 
รูปแบบปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด ปัจจัยการมุ่งเน้นพันธมิตรและปัจจัยนวัตกรรมบริการที่ส่งผลต่อ
ผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมบริการ กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย 
สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี  ภูรดา ประเสริฐศรี        46 
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คัคนางค ์จันทร์ศรี  ศิริกานดา  แหยมคง  ภาศิร ิเขตปิยรัตน์      50 
คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดสุโขทัย 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากร ระหว่างการใช้ตัวชี้วัดการจัดสรรทรัพยากร
ตามแนวคิดในปรัชญาทุนนิยมเสร ีกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สุโรจน์ ศุภศิริภิญโญ  ชัชชัย สุจริต  ธนเทพ  สุดแสง       71 
แนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญระดับพ้ืนที่ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ   
เชิงรุก (Agri-Map) จังหวัดพิษณุโลก 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (พิษณุโลก)        74 
การศึกษาการผลิตและการตลาดกาแฟอาราบิกาของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟ จังหวัดน่าน 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (พิษณุโลก)        76 
 
ด้านการจัดการท่องเทีย่วและบริการ 
ปัจจัยการเลือกที่พัก: ศึกษาจากความคิดเห็นนักท่องเที่ยวบนสื่ออโกดา บุ๊คกิ้งดอทคอม และ
เฟสบุก๊ ซันไชน์ พาราไดซ์ รีสอร์ท ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
นภสร นุชสุ่ม นัฐชา อนุจิ้  อนุพันธ์ ชัยนุวัฒนาพล  จิระพงค ์เรืองกุน  วิทยา นามเสาร์     78 
สภาพและศักยภาพการจัดการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่  
วรัญญู รีรมย์             79 
การประยุกต์ใช้การจัดกลุ่มเชิงพ้ืนที่ตามความหนาแน่นของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวย                
ความสะดวก กรณีศึกษา อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ์
สุภาวดี  พบพิมาย  จงกล  จันทร์เรือง        81 
อัตลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ธีรภัทร ดีเอม           83 
 
ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  
การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการขายของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรผักเชียงดา อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
กุสุมา สีดาเพ็ง           85 
เว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการตลาดออนไลน์สินค้าโอทอปหมูฝอยกรอบโกเนียร 
อรสา เตติวัฒน์ จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน         87 
ปัจจยัความต้องการตลาดแรงงานของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อนักศึกษาในสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
สราวุฒน์ เมืองมูล นิภาวรรณ พันธ์ศรี อรรถพล จีนอยู่ อำนวย เจริญศักดิ์ชัยกุล อัยสวรรค์ มีดา 
ศุภเสกข์ เปล่งรัศม ีกัลยรัตน์ คำพรม และจักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์       89 
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  กรณีศึกษา บ้าน
ด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์  
สิทธิพร พรอุดมทรัพย์ ศรีไพร สกุลพันธ์ ปดิวรัชดา แก้วนาคแนว      91 
การตลาดออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดน่าน  
ศรีไพร สกุลพันธ์ สินีนาถ วิกรมประสิทธิ์ วริศรา ดวงตาน้อย สุพรรษา จิตต์มั่น     93 
การใช้เทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของแบบจำลองเพ่ือการพยากรณ์ผล
การสอบการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ชยภัทร พุ่มจันทร์ ศุภชัย มุกดาสนิท พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล      94 



VII 

 

 
การพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการการสรรหาบุคคล กรณีศึกษา บริษัท เอสบีอาร์ เมเนจ
เมนท ์(ประเทศไทย) จำกัด  
ธนาคาร ลิ้มกุล และ นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม         96 
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ศูนย์การเรียนรู้นอกโรงเรียนตำบลวัดโบสถ์  
สุนิศา จันทร์ตูม เสาวลักษณ์ หอมหวาน นุตประวีณ์ น้อยจีน ปานขวัญ ฉิมไหล และปรีชาพล บุญส่ง 98 
การพัฒนาระบบการจัดการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยผลิตภัณฑ์กเกิลและแจ้งเตือนผ่านไลน์
แอปพลิเคชัน  
สุทัศน์ มุกดาอ่อน ดาริกา คำมูล พีระพล วิรุณพันธ์ นท ีแป้นต่วน ปรีชาพล บุญส่ง    100 
แอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมสวนหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 
ชนายุทธ ทรัพย์จรูญ และ ชุติมา นิ่มนวล         102 
ระบบฐานข้อมูลโรงสีทรัพย์ถาวร 
เอนกพงศ ์วงษ์ทองดี และ จันจิรา ดีเลิศ         103 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหอพัก กรณีศึกษา: หอพักบ้านสุรทัศน์  
สุทธิดา ปลอดโปร่ง และ จันจิรา ดีเลิศ         104 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะรีไซเคิลในสถานศึกษา  
ณัฐกรณ ์เคลือบแก้ว ธนาธิป ชัยมงคล ภากร ประวัณโต ธันยากร อินสอาด ผณินทร เสือแพร  
ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถยีรกุล           106 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสั่งซื้อสินค้าและสะสมแต้มด้วยไลน์บอท 
ชัยกรณ ์ปัญจวรณ์ ธนดล ใหม่ศรีทอง อนุชาติ ศรีแก้ว ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ ปรีชาพล บุญส่ง   108 
การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันบันทึกรายรับ-รายจ่าย ร้าน Rika Taiyaki (สาขามน.) 
ลลิดา บัวบุญ นวิชศิกาญจน์ สินทพ สุชีรา พันธุ์พรม ผณินทร เสื้อแพร ปรีชาพล บุญส่ง    109 
การพัฒนาระบบบริหารการจัดการสต๊อกกล้วยตากแม่สุนันท ์ 
ดวงกมล แซ่โง้ว ศิริวรรณ อุปวงษา โสรญา ยงท้วม พัชญ์ธนัน ศิริกิจเสถียร ปรีชาพล บุญส่ง  111  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพี่น้องสายรหัส 
ยุวลักษณ์ แน่งแหยม สุนิสา ทองคำ ณัฐกรณ ์นงนุช ชลาลัย มิไพบูลย์ ปรีชาพล บุญส่ง    113 
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนพ้ืนฐานแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา : อำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา  
เจนภพ สุขขุนทด จงกุล จันทร์เรือง        115 
 
ด้านสหวิทยาการ  
แนวโน้มการพัฒนาพลังงานลมเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบ  
จักรกฤษณ์ เคลือบวัง สวัสดิ์ ยุคะลัง         117 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยแนวคิดอไจล์คู่ขนาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  
นิกร  ศรีนวล            118 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศึกษาพ้ืนที่ : บ้านเนินตูม 
ตำบลเนินเพ่ิม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
ภาณพุงศ ์อาจองค ์ นพรัตน์ กำวัน  นวลนภา หอมสิงทอง  รัตนาภรณ์ แก้วเข้ม  วสันต์ ปวนปันวงศ ์ 120 



VIII 

 

 
คนพิการและการเข้าถึงอารยสถาปัตย์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
ฐิติยากรณ์ สถิตธรรมธร รติพงค์ คงถึง ปริญญา หวันเหล็ม ปฐมพร สันติเมธี ปฏิมาพร เคลือขอน  122 
การพัฒนาหลักสูตรเรื่อง อาหารถิ่นไทยวน ตำบลน้ำอ่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 
อารยา ดาเกลี้ยง  อุดม คำขาด  บุญมัน่ ธนาศุภวัฒน์       124 
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการนวัตกรรมการเกษตรของผู้ประกอบการโรงรมลำไย          
ในภาคเหนือและภาคตะวันออก 
รษิกา สีวิลัย  จตุรภัทร วาฤทธิ์  ไพศาล กาญจนวงศ์  และจักรพงษ์ พิมพ์พิมล    125 
“เหยื่อ” การศึกษาผลกระทบของการถูกกลั่นแกล้งที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพหรือความภาคภูมิใจใน
ตัวเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จงัหวัดพิษณุโลก 
อนุรักษ ์จันทร์รอด  เสกข ์สอนปาน  ปริญญา หวันเหล็ม  ปฏิมาพร เคลือขอน    127 
การพัฒนาความเป็นเมืองกับการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรศึกษาพ้ืนที่เทศบาลนครพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 
ธนิตพงษ์ แก้วชูเชิด  ธีระพงษ์ ดีเอ่ียม  โสภณ จ้อยโหมด  เสกสรร น้อยนวล  วสันต์ ปวนปันวงศ์  129 
ความคาดหวังต่อกิจกรรมรับน้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 
รามิน เคหะวัฒนานนท์  กมลกรกช ยศตุ้ย  สุเทพ คำเมฆ  และ อัครพงษ ์เพ็ชรพูล   131 
 
แบบโปสเตอร์ 
ดา้นการบัญชี การเงิน 
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษในฟาร์มชุมชนบ้านไม้งาม 
น้ำฝน คงสกุล  สรินยา สุภัทรานนท์  เชษฐ์ธิดา สมานไทย  และทัตพิชา แสนพรม   133 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสำหรับการผลิตตะกร้าสานของกลุ่มหัตถกรรมของใช้ตะกร้า 
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
ยุพรัตน ์จันทร์แก้ว  ยพรัตน์ อ่ิมพิทักษ ์        135 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี สำหรับผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดตาก 
สินีนาฏ วงค์เทียนชัย  รุจาภา สุกใส        137 
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง 
ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ เรื่อง 
การใช้ต้นทุนในการตัดสินใจระยะสั้น ของนักศึกษาโปรแกรมการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วรรณวณัช  ด่อนคร้าม          139 
การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง  
ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 
วรรณวณัช ด่อนคร้าม  พัตราภรณ ์อารีเอื้อ        141 
การวิเคราะห์ทางการเงินของบริษัททิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ธานินทร์  ไชยเยชน์  พรสวรรค์ ทับใจด ี แพรวพรรณ บ่ายเมือง     143 



IX 

 

 
การเตรียมความพร้อมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเม่ือเผชิญกับสภาวะวิกฤตอุดมศึกษา 
สุวชัช  พิทักษ์ทิม  พิชา วิสิทธิ์พานิช        144 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้าน
ด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
ยพรัตน ์อ่ิมพิทักษ ์ ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว        146 
 
ดา้นบริหารธุรกิจทุกสาขา 
การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุของเกษตรกรตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
พอใจ สิงหเนตร  สุเทพ ทองคำ  อนุรักษ ์อาทิตย์กวิน  บัณฑิต บุษบา     148 
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถอืในห้องเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการจังหวัดพิษณุโลก  
มานิตา ชัยมงคล  สุภานัน นาคสีดี  ธัญญารัตน์ สุขชู  จิรสุตา มีพุ่ม  ผลิดา น้อยพันธ์   
วาทิน วิจารณกุล  ศศิวิมล นวลขาว  พงศกร ไม้กร่าง  อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์   150 
การศึกษาการใช้บริการของร้านบุฟเฟต์หมกูระทะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
กุลสตรี สีดาน้อย  พรรณนิภา นาชอน  พิมพ์นิภา ปัน่แกว้  วรรณพร ศิริเมือง   
อภิชญา ฉัตรไชยศิริ  พรไพลิน คำแก้ว  ศุภนารี พิรส       151 
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้ Application Shopee  ในอำเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก  
ชญานุช  โสธรเจริญสินธุ์  ชุติกาญจน์  พุ่มนุ่ม  ประภัสสร  ศรีธิวงศ ์ศุทธินี  ญเพ็ชร์   
อภิญญา  คุ้มฉาย  ชนาภัทร  สายน้อย  วุฒิชัย  สหัสเตโชชัย      152 
พฤติกรรมการกลั่นแกล้งของ GEN Z ในจังหวัดพิษณุโลก  
สุนารี จันทรมณฑล  สินันทา เหล็กสิงห์  และณภัทร วุฒธะพันธ์     154 
คุณภาพการให้บริการของสถานบริการฟิตเนส ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
นุจรินทร์ สิทธิฤทธิ์  ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว        156 
การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 
ภัทรินทร์ วัฒวงษ ์ แสงจิตต์ ไต่แสง        158 
ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้ งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
พนักงานบริษัทผลิตอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก 
พีรภัทร จินโต  ชนิดา ยาระณะ           160 
ศักยภาพการแข่งขันธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
ณัชชิยา  โม้ฟู  กรรณิการ์  ฤทธิ์ขุน         162 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมสุขภาพผ่านสื่อดิจิทัลของผู้หญิงในจังหวัด
เพชรบูรณ ์ 
เกษณีย ์ทองนิ่ม  ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว  ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์     164 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก  
จริยา เบ็ญจมาศ  จิราภา ประดับศรี  พันธิตา กาหลง  ณัฐกมล สงวนสิน  และณภัทร วุฒธะพันธ์ 166 
คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตำบลในเขตอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
กวินนา ช้างนาค  ธารารัตน์ คำวัง  และปิยะนุช พรหมประเสริฐ     168 



X 

 

 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารลดน้ำหนักทางอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก 
รักษ์สุดา สมัครเขตการ  อนิรุทธ์ อัศวสกุลศร       170 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางแผนกำไรของนักศึกษาที่ ใช้การเรียนรู้โดย
เล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
อนันธิตรา ดอนบันเทา           172 
ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในอำเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
จิรัชญา  อินบัวทอง   ณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว       174 
ส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจท่องเที่ยวถนนคนเดินไทหล่ม อำเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ ์ 
ยุวลี บัวพัน   เจน จันทรสุภาเสน         176 
การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อขนมเพ่ือสุขภาพ (healthy snack food) ผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดสด (live stream) ที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือและการสื่อสาร ของผู้บริโภคจังหวัด
พิษณุโลก  
อภิชญา  ประสานสมบัติ   ภาวิณี สตาร์เจล        178 
พฤติกรรมการเลือกบริโภคหลังสถานการณ์ Covid -19 ภายใต้รูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ (New 
Normal) 
นวพร  ประสมทอง          180 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์   
กรณิการ์ ศรนีาทะนันท์  พุดตาน พันธุเณร        181 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล : 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง  
ปิยะพร  เสมาทอง  เนาวลักษณ์  เอ้ือพิชญานนท์       183 
การศึกษากรอบแนวคิดการรู้จักแบรนด์ของผู้เข้าร่วมงานวิ่งมาราธอน 
วิจิตรา แซ่ตั้ง           184 
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานในอู่ซ่อมรถ:  กรณีศึกษา อู่ซ่อมรถยนต์ใน
ประเทศไทย  
อุกฤษ  สุกากิจ  ชนิดา  ยาระณะ         185 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค 
ในเขตเทศบาลนครเชียงราย  
พิสมัย ปัญญาพิพัฒน์สกุล  สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ       187 
ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสี่ยงโชคของนักศึกษา   
ธนธรณ์  แจ้งโม ้           189 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซื้อสินค้าในธุรกิจแฟรนไชส์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จตุพร กองกันภัย  เจนจิรา กองทอง  เบญจวรรณ แสงบรรเจิดกุล  สุนิทรา ศิริ  อาภัสรา สีปาน   
อารีรัตน์ อินตาโสภี  กมลทิพย์ เดชะปรากรม       191 
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และคุณภาพของการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก  
มาทิชา เศวตภาธรย์  ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ  และ ประสิทธิชัย นรากรณ ์    193 
การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หลังเปิดประชาคมอาเซียน  
กมลทิพย ์คำใจ           195 
ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในประเทศไทย  
นภาวัฒน์  แรงงาน  ณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว        197 
พฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเรียนสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
กนกวรรณ กองรส  ชลันดา แตงจุ้ย  เบญจลักษณ์ แฟงแย ้ พนิตตา แก้วอ้น  พัชรีพร นิลนุ้ย   
กิติภูม ิบุญรอด  ธีรชัย สายทน  จิระภา จันทร์บัว       198 
การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคพ่อพันธุ์   แม่พันธุ์ ต้นทุนต่ำอย่างมีส่วนร่วม ของชุมขนบ้านปู่
จ้อย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  
กาญจนา คุมา  กาญจนา รัตนธีรวิเชียร  สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา  อวัสดา บินโซดาโอะ   199 
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่าน
การตลาดออนไลน์ในจังหวัดพิษณุโลก  
ฐิชากร แย้มสมพร  ลัสดา  ยาวิละ  รัตนา  สิทธิอ่วม       202 
การรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าผ่านคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชนของบริษัท กลุ่ม
เซ็นทรัล จำกัด ในจังหวัดเชียงราย  
สุภัคสร ยอดคำ  สุธีรา อะทะวงษา         204 
กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
Cocoa Life จำกัด  
พีรญา ชื่นวงศ  จีรวัฒน โชติอัศวะโภคิน        206 
กลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์     
แบบครบวงจร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
อธิป อ่อนน้อม  พีรญา ชื่นวงศ์         208 
ศึกษากลยุทธ์การตลาดตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีน
บุรี กรุงเทพมหานคร  
กิตติคุณ แสงนิล  อุษา ศรีไชยา  และ ณัฐฐาพร อะวิลัย      210 
แนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการผลิตน้ำตาลโตนดเพื่อเพ่ิมรายได้ โดยการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนบ้านบางยายอ้น อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ปรียานันท์   โพธิ์ศิรวัฒน์          212 
การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดนครสวรรค์ 
ภัทราพร ตึกขาว           214 
การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ ที่มีการเติบโตสูง (Startup)  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 
มนสิการ พงษ์พานิช  กิติยรัตน์ จันทร์หอม  นิภา ชื่นทองมอญ     216 
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การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความจงรักภักดีของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ลัสดา ยาวิละ  อรนุช สืบบุญ         217 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต 
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 
สุธิษา เหง้ากอก  ญาดา คำเพียร  และปิยะนุช พรหมประเสริฐ     219 
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 
รัชฎาภรณ์ แจ่มจิตร  จันทร์จิรา แก้วทุม  และอำพล ชะโยมชัย     221 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อรถจักรยานยนตมือสองในจังหวัด   
เพชรบูรณ 
นัณชริกา มณฑาจันทร  ณัฐพล วิรานันท  เบญจวรรณ จันทรเทียบ  ปนุพงษพิภักด์ิ   
วีระชัย ศรีเกิดวงษ  จักรพรรดิ์ สิงหคา  ปราณีต ใจหนัก      223 
 
ด้านนิเทศศาสตร์  
การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของประชาชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อ
การเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก  
ชลิตา  ทาสี  นภาวรรณ  ศรแีก้ว  ศุรัชณี  อุดมกิจมงคล  วงศธร   ทนุศักดิ์  วราภรณ์  จันทะศร   
สุวารีย์  วงศ์วัฒนา          225 
การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่  (COVID 
- 19) ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ชลดรงค ์ สังข์อยู่  ธีรเดช  คำภูเมือง  นคพล  จงรักษ ์ มหรรณพเขียว  ประเสริฐ  ศุภชัย  อ้นปาน 
วราภรณ์  จันทะศร  สุวารีย์  วงศ์วัฒนา        227 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่ออุทยาน 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 
ดลลัดดา  นาเกลือ  กรกช  ขุนทอง  ธนัชชา กุนากุล  ภูริชญา  ทิพย์สันเทียะ  สุกัญญา  มั่งจิ๋ว   
วราภรณ์  จนัทะศร  สุวารีย์  วงศ์วัฒนา        230 
การศึกษาช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มแม่บ้านสานตะกร้าจากเชือกปอป่าน หมู่บ้านเก้ารัง 
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  
กาญจนา  มากมา  ทัศนีวรรณ  พาสี  สุภาพร  เกสร  อักษราภัค  มานุวงษ์  อมรรัตน์  บุญลาภ   
วราภรณ์  จันทะศร  สุวารีย์  วงศ์วัฒนา        232 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรู้เท่าทันสื่อของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ชนาธิป  สุขเกษม*  สุทธิชน  น้อยแสง   เจตน์  บุณยะรัตน ์  พีรพล  จนัทะมา  เกียรติภูม ิ แซ่อ่ึง 
เฟ่ืองฟ้า  ชาวไทย  วราภรณ์  จันทะศร  สุวารีย์  วงศ์วัฒนา      234 
การเผยแพร่และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำกล้วยตาก ของกลุ่มแม่บ้าน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก 
กฤษฎา สวัสดิ์ดิเรกศาล  ชนาธิป เกษาพร  อาภาภัทร ชูบุญ  เสฏฐวุฒิ จูจันทร์  อนุพงศ ์ขัติยะวงศ ์   
วราภรณ์ จันทะศร  สุวารีย์  วงศ์วัฒนา        236 
 



XIII 

 

 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่ และ
แปรรูปบ้านกอรวก ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
กนกพร  เอกกะสินสกุล  กิตวิัฒน์ กิติบุตร  ภาคภูมิ พิชวงค ์ และเบญจวรรณ เลาลลิต   238 
 
ด้านเศรษฐศาสตร์ 
การประมาณความต้องการหน้ากากอนามัย เมื่อเกิดวิกฤติมลพิษทางอากาศของประเทศไทย 
ณรงค์ศักดิ์  สมจารย์  ปภาษา  นัยวิริยะ  และพุดตาน พันธุเณร     240 
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มปลาชะโดลุ่มแม่น้ำโขง : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาชะโด ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
จุฑาลักษณ ์ แสนโท          242 
 
ด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดต้าตง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
สุวัจนกานดา พูลเอียด แจ่มใส จันทร์กลาง รัฐพล ภุมรินทร์พงศ ์     244 
ความคาดหวังและการรับรู้ประสบการณ์จริงของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวที่ตลาดคลองสวน 
100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา  
นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์  ไพจิตรา ศรวีิเศษ  เฉลิม ชัยวัชราภรณ์       246 
 
ดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
ระบบฐานข้อมูลร้านขายเครื่องมือช่าง: กรณีศึกษาวิชัยการช่าง   
ภาณ ุสิทธิคุณ และ จันจิรา ดีเลิศ         248 
ระบบฐานข้อมูลการจองโต๊ะจีน: กรณีศึกษาศักดิ์ชายโภชนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ญาดานันท ์กิจที่พ่ึง และ จนัจิรา ดีเลิศ        249 
ระบบบริหารจัดการร้านฟิตเนส กรณีศึกษา : รา้นไบโอฟิตเนส  
ชัยยธร หวังเสริมวงศ์ และ สวิตา อยู่สุขขี        250 
ระบบบริหารจัดการการเช่าสนามฟุตซอล กรณีศึกษา : City Arena Futsal  
พงศร์ะพี มูฮำหมัด และ สิริพร  อินทสนธิ์        252 
การพัฒนาระบบสัญญาณกันขโมยด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งแจ้งเตือนภัยผ่าน   
แอปพลิเคชันไลน์  
ศุภณัช กลิ้งเพชร ศตวรรษ สุขประเสริฐ ถิราย ุสนั่มนาม พัชญ์ธนัน ศิริกิจเสถียร 
ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล          253 
ระบบบริหารจัดการร้านเครื่องประดับ กรณีศึกษา ร้านเพชรธันวา อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
วันวิสาข์ ปรอดโปร่ง และ นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม         255 
ระบบสารสนเทศร้านอาหารไทยเวียดนาม จังหวัดพระนครศรีอยธุยา  
สุมิตรา วิลัยกุล และ สิริพร อินทสนธิ์        256 
การพัฒนาระบบเช็คสต๊อกสินค้าร้านขายส่ง กรณีศึกษา หจก.ศิริธัญญาภรณ ์ 
เอกสิทธิ์ เลิศนุช  ชนากานต์ กลางวงษ ์ เกริกพล แก้วทุ่ง  วงศธร ใจทน  พิณรัตน์ นุชโพธิ์  257 
 
 



XIV 

 

 
ระบบสารสนเทศร้านอะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์ (ธนวัตร เรสซิ่ง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เบญจพล  ภาคสมบูรณ์ สิริพร  อินทสนธิ์        258 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อน้ำลางสาดออร์แกนิค 100%   
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  
นพวรรณ  คำผ่อง กนกวรรณ  สังข์เอ้ียว นิลยา  เกิดแก้ว คชาภรณ์  มณีกันฑ์  สิทธิชัย  ม่วงเลี้ยง 
ศรีไพร  สกุลพันธ์ และเพ่ิมศักดิ์ พันธ์แตง        259 
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่  โดยผ่านช่องทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์  
อรอนงค์   วงษ์พิมพ์ ชนธิดา  พวงปา พิจิตรา  รอดทิม อมรวรรณ  บุญให้ ชญานี  ศรีทิพย์   
สิทธิพร  พรอุดมทรัพย์ และเพ่ิมศักดิ ์ พันธ์แตง         261 
ปัจจัยในการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ทัศน์พล ศรีสมบัติ  อิทธิเนตร ดวงแก้ว ศุภกิต คล่องแคล่ว เชาวลิต วิรัชลาภ ภควัฒน์ แจ้งกรณ์   
ประวันวิทย์  จิตมะโน กัลยรัตน์  คำพรม และสมเกียรติ  ดอนทองแดง     263 
การพัฒนาระบบจัดการร้านขายข้าวสาร กรณีศึกษา : ร้านสุขสมบูรณ ์ จังหวัดอ่างทอง  
ชาลิสา แสนสุข อารมณ์ เอ่ียมประเสริฐ        265 
แอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลก  
ชัยณรงค ์อ่อนศรี และ ชุติมา นิ่มนวล        266 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมเยี่ยมรีสอร์ทออนไลน์  
จุฬาลักษณ ์มหาวัน พัชราวรรณ ขันแข็ง        268 
การศึกษากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP จังหวัดน่าน  
จันทิมา วุ่นกลัด  สุภาพร บุตรศรีเพ็ชร  นราชัย ม่วงรักษ ์ ภัทรวดี ไชยยะ  อนงค์พร อินสอน   
ชุติวัติ  กาศอนันต์  ศรีไพร  สกุลพันธ์  และเพ่ิมศักดิ ์พันธ์แตง       269 
การพัฒนาต้นแบบตู้รับพัสดุแจ้งเตือนด้วยระบบเซ็นเซอร์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
ณฐนน โตสินฐาธ  ธัญญา เมืองชาวนา  สรวิชญ์ วงษาสนธิ์  พิณรัตน์ นุชโพธิ์   
ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ          271 
 
ด้านสหวิทยาการ  
การดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของเชื้อ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 2 กรณีศึกษา ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี  
โศภิดา บุญจำนงและจุฑามาส สุทธิปัญโญ        272 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถภาพทางกาย เรื่อง การเคลื่อนไหวและการออก
กำลังกาย  โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ TGT ร่วมกับกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
พัชรียา   จันทร์ดา            274 
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม โดยใช้รูปแบบการ
แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคกลุ่มแข่งขัน(TGT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
พรทิพย์   ยอดบุตรด ี           276 



XV 

 

 
กระบวนการเรียนรู้เข้าสู่อาชีพหมอนวดแผนไทย กรณีศึกษาลานสุขภาพริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก   
เกสร สุขประเสริฐ ปาณิสา พรานบุญ  และ อรรถพล รอดแก้ว     278 
แรงจูงใจในการเป็นจิตอาสา: กรณีศึกษาโครงการบิณฑบาตความทุกข์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล  
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   
ญาณิน ีโทด้วง  พีรญา การะสิทธิ์ และ อรรถพล รอดแก้ว      280 
การศึกษาถึงภาพลักษณ์ของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
ในสายตาของผู้ใช้บริการ  
ธิดารัตน์  โฉมแดง  วิยะดา คุ้มบุ่งคล้าย และฟ้า วิไลขำ      282 
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   
สุชารัตน์  ลูกเมือง          284 
การพัฒนาหลักสูตรวิชาการปลูกผักไร้ดินสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ศิรวิชญ์  เจือจาน อุดม  คำขาด และ พิชัย  ใจกล้า         286 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาสี่เมือง
สัมพันธ์  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2  
จุติพร  คงสุวรรณ             287 
องค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1  
จิระภา สมัครพงษ ์           289 
การจัดการเรียนรู้การเป่าขลุ่ยเพยีงออตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับคิวอาร์โค้ด  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา   
นพมาศ เดชกำจร          291 
การใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ OPAC ของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
พลอยไพริน  ต่ายฝอย มาริสา  มีนามัย  และนงพงา สุขโอสถ      293 
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ เพ่ือจัดทำปัญหาพิเศษทางเคมี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
กัญญารัตน์ ธูปทอง นพมาศ แก้วเหม รินรดา รินรส วัชราภา ขอบทอง สนทยา สาลี  
และเฉลิมพร ทองพูน          295 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง สำหรับเยาวชนบ้านดอนไพรวัลย์ 
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  
ธิดารัตน์ อินต๊ะกัน          297 
การพัฒนาหลักสูตรวิชาการวาดภาพเหมือนจริงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
งามจิต จันทร์เดช  อุดม   คำขาด  บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์       299 
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Government Expenditure of the Income Guarantee Program   
for Oil Palm Farmers in Thailand  

       
Somrak Choeyram* 

Graduate student, Faculty of Economics, Chiang Mai University 
*Corresponding author e-mail : choeyram.s@gmail.com  

   
Abstract  

Due to decreasing price of oil palm fresh fruit bunches price, Thai government established 
a short-term income guarantee program for small oil palm farmers in 2019/2020. The basis of this 
program is to assure that oil palm farmers will get four baht per kilogram. When the market 
reference price is less than four, the government will grant a subsidy, which is th9e difference 
between four and the market reference price, to farmers. Univariate autoregressive integrated 
moving average with explanatory variables (ARIMAX) model and multivariate vector error 
correction model (VECM) are used to estimate and forecast oil palm prices. Thailand oil palm 
outputs, crude palm oil (CPO) prices, CPO production, CPO used for biodiesel production and 
CPO stock, Malaysia CPO price, and world soybean oil price are considered in this study. Monthly 
data from January 2015 to September 2019 are used as in-sample data and those from October 
2019 to July 2020 are used as out-of-sample data. Empirical results suggest that ARIMAX (3,1,1) 
model forecasts oil palm prices better than does the VECM. If oil palm prices forecasted by the 
ARIMAX (3,1,1) model were used as a target price, the lower government expenditure would be 
required for the income-guarantee program.  

 
Keywords: ARIMAX, VECM, Forecast, Oil Palm Price, Subsidy   
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Consumer behavior: An integrated review 
 

Meta Ketkaew1* and Arthittiya Shangjan2 
Director of Aviation Personnel Development Institute1 and 

Faculty member of Aviation Personnel Development Institute2 
*Corresponding author e-mail : meta.ket@kbu.ac.th 

 
Abstract  

 Consumer behavior affects marketing strategy. With the changing mindset of consumers 
and rapid changes in social and economic backgrounds, consumer decision making is strongly 
impacting on marketing strategies. Consumer behavior is a complex phenomenon because each 
consumer has a different attitude towards purchase, consumption and disposal of a product. 
Understanding the concepts of consumer behavior can help in developing successful marketing 
and services strategies. This conceptual paper aims to provide an integrated review of consumer 
behavior studies by exploring the embedded features based on a review of theories, research 
findings and reports from relevant literature. Such an integrated review of consumer behavior can 
enhance a better understanding of consumer behavior from both economic and psychological 
perspectives. Additionally, findings are discussed, and future research is proposed.    
  
Keywords: Consumer Behavior, Consumer Behavior Conceptual, Consumer Behavior Theories, 

Systematic Review  
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A Confirmatory Factor Analysis of Employee Work Engagement: A Case Study of 
Thai Airways International Public Company Limited 

 
Nisakorn Suwansingha1* and Supachok Suthichoti2 

Faculty Member of Aviation Personnel Development Institute1,2 
*Corresponding author e-mail : nisakorn.suw@kbu.ac.th 

   
Abstract  

During the COVID-19 pandemic, many aviation organizations around the world are trying to 
maintain their organizational performance. Employee work engagement represents contextual 
organizational performance. This study aims to conduct confirmatory analysis and verify the 
construct validity of employee work engagement by looking at a case study of Thai Airways 
International Public Company Limited. A questionnaire concerning employee work engagement is 
used as the research tool, and data is analyzed using Confirmatory Factor Analysis techniques. 
The results indicated that the components of employee work engagement consisted of nine 
indicators. The standardized factor loading of these items were between .366 - .869 consistent 
with the empirical data considering the chi-square values = 57.40, p = 0.00, df 21, CFI = 0.98, TLI  
= 0.97, and RMSEA = 0.07.  
 
Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Employee work engagement, Human resource 

management, Thai Airways International Public Company Limited. 
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Drivers of Firm Performance in the Digital Age: Evidence from the Disruptors     
 

Sompong Promsa-ad  
Faculty of Economics and Business Administration, Thaksin University   

*Corresponding author e-mail : psompong@tsu.ac.th  
  

Abstract  
The purposes of the research were to examine whether organization capital is the key 

assets of firms with platform business model, the most powerful business model in the digital 
age. The example of these firms includes Google, Facebook, Airbnb, Uber, and Apple. They have 
disrupted existing incumbents in various industries including transportation, tourism, commerce, 
communication, entertainment, etc. Platform-based companies have several unique 
characteristics. Specifically, they rely heavily on business ecosystem, network effects, and big 
data. These unique characteristics suggest that platform-based business model companies may 
differ from traditional firms especially in term of their source of value. Their key assets tend to 
consist of processes, systems, or other assets that tent to absence from conventional financial 
reporting. This type of assets is generally referred to as organization capital.   

The research findings showed that organization capital is the key driver of output growth 
for platform-based firms. The annual contribution of organization capital is always positive in all 
study period. The mean of annual contribution of organization capital is about $1.17 billion or 
almost 89 percent of average annual change in sale, which is $1.32 billion. Overall, the findings 
are consistent with our expectation. The results tend to suggest that the knowledge of measuring 
and managing firms’ organization capital is the requirement for anyone who want to thrive in the 
digital age.   

       
Keywords: Platform Business Model, Rrganization Capital 
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THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND EMPLOYEE ENGAGEMENT ON NURSES’ JOB 
SATISFACTION AND INTENTION TO STAY: A CASE STUDY OF A PUBLIC HOSPITAL IN THAILAND. 

 
Lilian Chinelo Uliem1*, Sasithorn Suwandee2, Senee Suwandee3, and Felicito Jabutay4 

Kasem Bundit University 
*Corresponding author e-mail : godswillchinelo111@gmail.com 

 
Abstract  

  In recent years, the issue of shortage of nursing staff has become a great concern in the 
health sector of most countries including Thailand and measures to evade a sustained effect has 
been a global effort for the health of the populace and the economy as well. This may be as a 
result of migration, work-life imbalance, advancement in technology, turnover, ageing and 
retirement of workforce. The objectives of the research were to examine the impact of 
organizational justice and employee engagement on nurses’ job satisfaction and intention to stay 
and provides suggestions to improve the hospital’s overall performance through continuous 
evaluation of nurses (employees) perception of organizational operations. The study was 
conducted among nurses of a public Hospital in Thailand in October 2020 and a descriptive 
approach and quantitative methods were employed for collection and analysis of data. The data 
was collected via distribution of questionnaires and a total of 261 questionnaires were used for 
analysis. Data evaluation involved the use of descriptive analysis and linear regressions was used 
to test hypotheses. The research findings showed positive significant relationships between 

organizational justice and job satisfaction (P-value < 0.05, β = 0.651), employee engagement and 

job satisfaction (P-value < 0.05, β = 0.558) and confirm relationship between job satisfaction and 

intention to stay (P-value <0.05, β = 0.248). The study based on the findings suggests that 
hospital management should occasionally evaluate nurses’ perception of organizational behavior 
and given the platform for interaction, sharing their opinion on how to improve their work for all 
to benefit.  
 
Keywords : Organizational Justice, Employee Engagement, Job Satisfaction, Intention to Stay, 

Nurse, Public Hospital  
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Cultural Tourism-Based Effective Logistic Management System  
in Lampang Municipality, Lampang Province        

 
Piranun Juntapoon1*  Parnprae Chaoprayoon Udomraksasup2 Varaporn Duangsang3 and 

Chalermchai Panyadee4 
Ph.D program in Tourism Development, Maejo University¹  

School of Tourism Development, Maejo University2,3  
School of Administrative Studies, Maejo University4  

*Corresponding author e-mail : Piranun_jn@hotmail.com 
   

Abstract  
 Based on the mixed method research, the purpose of this study aimed to scrutinize the 
cultural tourism-based logistic management system in Lampang municipality, Lampang province. 
For research methodology, an interview was conducted with 400 representatives working for 
governmental, private, and local organizations, as well as Thai tourists. The findings of the study 
revealed that the Thai tourists’ opinions on the cultural tourism-based logistic management 
system in Lampang municipality (x−x-=4.00, S.D.=0.68) were mostly found. As compared to each 
aspect, it showed that physical, information, amenity, travel and transport, as well as sustainable 
flows were mostly found in terms of its stability. In analyzing the cultural tourism-based logistics 
management system organized by Lampang municipality, it was also stated that the concept of 
Deming cycle emphasizing on the effectiveness of logistic management was divided into four 
major steps as follows. In terms of its planning, it showed that tourism in Lampang city was driven 
into the B.E. 2561-2564 economic provincial development plan. In terms of its doing, it showed 
that tourism shifts were driven based on both involved organizations’ and participants’ main 
responsibilities. In terms of its checking, it showed that the evaluation of both the involved 
different organizations’ and participants’ stake-holding was mostly found. Also, in terms of its 
action, it showed that no integrations with interdepartmental organizations’ and participants’ 
effective tourism management were mostly found.     
  
Keywords: Consumer behavior, consumer behavior conceptual, consumer behavior theories, 

systematic review  
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The 2020 Year in Review: Impact of Covid-19 on Aviation Industry in Thailand    
 

Iratrachar Amornpipat* 
Aviation Personnel Development Institution 

*Corresponding author e-mail : Iratrachar.amo@kbu.ac.th  
 

Abstract  
The purpose of the paper was to discuss the impact of Covid-19 pandemic on Thai 

Aviation Industry. Due to travel restrictions and a decrease in demand among travellers, flights 
were cancelled, which in turn reduced revenues for airlines and forced many airlines to lay off 
employees or declare bankruptcy.  The literature review and cases have shown that the adverse 
effects stretch all across from impact to the companies themselves to personnel. The adverse 
effects of the Covid-19 to Thailand's aviation industry may disrupt the supply chain, which has led 
to several unfortunate chains of business. The paper also discusses an agenda for future research 
and practical implications.       
  
Keywords: Covid-19, Aviation, Thailand   
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Hermeneutics as an Influence on Ethical Behavior in Organizations:  
Strategy or Unethical? 

 
Elias Jose Ruiz Borrego1* and Naphat Wuttaphan2 

The University of Cadiz, Spain1, 
 Faculty of Management Science, Pibulsongkram Rajabhat University2 

*Corresponding author e-mail : Naphat.w@psru.ac.th 
   

Abstract  
The rapid changes have shaped business practices, ethical issues are at risk of being 

ignored. Organizations trying to maintain their reputations, good governance including developing 
and promulgating Codes of Conduct as well as guidelines and rules of ethical behavior. The 
purpose of this study discussed here is to explain the ethical issues facing commercial and 
business enterprises today by adopting the philosophical concepts of hermeneutic 
phenomenology in order to discover, simplify, explain, and understand the actuality and reasons 
for unethical behavior by employees in the organization, and malpractices in enterprises, and to 
develop a method for handling such potentially illegal behavior in organizations. Explications of 
the concepts and history of associated terminology, which are hermeneutic phenomenology, 
ethical problems, factors that influence unethical behavior, applying hermeneutic 
phenomenology in ethical theory, and development and establishment of an ethical 
organizational culture, are also discussed. 
 
Keywords: Hermeneutics, Behavior, Ethics, Unethical Behavior, Strategy 
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The Perception of COVID-19 on the Tourism and Hospitality Industry in Thailand 
 

Witsathit Somrak*  Jitthanan Metis and Rathirat Kheawmesuan 
The College of Tourism and Hospitality, Rangsit University  

*Corresponding author e-mail : witsathit.s@rsu.ac.th 
 

Abstract  
This research's primary purpose objectives are to assess the extent of COVID-19 outbreaks 

that affect tourism and hospitality in Thailand were to study the effects of the epidemic on the 
economy and society and to study tourists' perceptions of the impact of the outbreak on the 
economy and society.  

The research findings showed that the tourists' perception of the effects of the epidemic 
(COVID-19) on the economy shows that the sample has a good perception and understanding 
that virus' spread affects every industry's overall economy, including this virus has affected the 
labour market competition. For instance, the increase in daily expenses or travel expenses shows 
that flight tickets fees may double after this pandemic. The numbers of tour and accommodation 
providers may not support the number of demands. The respondents perceived that hygiene and 
safety standard is necessary for their living in society. By 54% of the example groups gave a high 
percentage of hygiene and safety prevention daily necessities during their trip. The survey 
respondents' results help the tourism and hospitality industry, and the related businesses 
understand travellers' concerns about shifting shopping, travel, and service behaviours due to this 
situation. The perception of these impacts may interfere with the course of business involved.  
  
Keywords: Perception, COVID-19, Tourism, Hospitality  
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Guided Reading in the Classroom:  Thai Students Thinking Critically   
 

Chon NeVille1*  and Don Delgado2 
Naresuan University1,2 

*Corresponding author e-mail : chessur.c@gmail.com 
 

Abstract 
The purpose of this research was to compare the critical and analytical reading abilities of 

Thai university students when they had the choice to choose their reading materials versus 
students that were given texts by the instructor.  Descriptive statistics were used to calculate and 
find the answer to survey questions which indicated that the students did have more 
engagement and interest when they chose their own materials, however teacher guidance is still 
necessary.  Thai students in both groups expressed their concerns and fears about reading and 
what's more salient, their abilities to think critically about the texts because it was their first 
opportunity to do so.  Thai students need more opportunity to think deeply, and often by 
choosing their own text they may find more motivation to think, respond, and learn.  The 
relationship between student engagement and critical reading abilities was explored to provide 
quantitative feedback which can help teachers and students prepare for related reading courses.    

 
Keywords :  Student Choice, Critical Reading, Analytical Thinking   
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How Instagram is Influencing the Social Learning of Thai Students    
 

Chon NeVille1* Chanakan Posala2 Nisakorn Rinsanthia3 
Naresuan University1,2,3  

*Corresponding author e-mail : hanmeso98@gmail.com 
 

Abstract 
Instagram has become a daily habit of many Thai students. This study explored the social 

thinking and behavior associated with how Thai university students are experiencing Instagram.  
This was a qualitative study that utilized in-depth interviews at a top 15 university in Thailand 
that study in an English program.  According to the coding and results, many Thai students are 
experiencing social change from what they see and hear on Instagram, and others are changing 
their behaviors to match those seen on Instagram accounts, particularly celebrities.  This study is 
significant so that stakeholders in Instagram (including users) understand and can control how and 
what they learn socially from popular networking sites. Additionally, IG is just one major platform 
and as such the information found here may also be similar to other mainstream sites such as 
Facebook, Snapchat, and TikTok. This study could bring awareness to students, parents, 
politicians, entertainment sectors, and even education.    

 
Keywords:  Social Learning, Behavior, Instagram  
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How Is Facebook Influencing English Skills of Thai University Students?   
 

Chon NeVille1*  Patcharaphon Chomphuteep2 and Wanwisa Maya3 
*Corresponding author e-mail : chessur.c@gmail.com 

 
Abstract  

This was a qualitative study where university students were selected by purposeful, 
snowball sampling to find out how Facebook is influencing the reading and writing skills of Thai 
university students.  A total of 62 students were given a qualitative survey to identify patterns 
and themes to find detail and successfully answer research questions.   Mean, medien, and mode 
will also be presented to strengthen the findings.  Previous studies focused on grammar or social 
conventions of Facebook, however this study introduced the importance of exploring a social 
media vehicle (Facebook) to drive and direct student reading and writing skills.  Writing skills were 
both improved and misused, because writing in English was seen to be more efficient, but often 
slang or abbreviations were used which can hinder academic writing.  In terms of reading, the 
researchers discovered that reading in English greatly improved because students who do 
communicate can understand the English whether or not it is correct, and being able to read 
English on a consistent basis provided an entertaining way of practicing this English skill.  The 
research objectives were met and the study would be useful for students and instructors to 
consider in the near future.    
  
Keywords:  English, Writing Skills, Reading Skills, Second Language, Facebook  
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Work and Study:  University Students Working Towards Success   
 

Chon NeVille1* and Ringyaomi Phungshok Shimray2 
*Corresponding author e-mail : chessur.c@gmail.com 

 
Abstract  

This qualitative study was a deep look into the decision, process, and results of when Thai 
university students work part or full-time as they study a bachelors degree.  Many students 
choose to work for the most basic reason, to make money to pay for school.  Some of the 
students have to pay for themselves, and as such spend hours a day in the classroom and then 
longer hours after school.  The results of the study found that most students were able to use 
what they were using in the classroom to apply it to real life, and in their job choice.  Some 
admitted that some classes did not provide much use, but other classes where they learned 
theory were beneficial because they put theory to practice.  Overall, most students in the study 
said that they like working, and they can manage their time but it is difficult.    

 
Keywords;  Work and Study, Motivation, Time Management, Self-sufficiency  
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Let Students Choose:  Thai Students Learning Korean at International College in 
Thailand    
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Abstract  

There are millions of teachers with a million lesson plans.  When teachers are 
constructing lessons for class, they need to consider the complexity of their subject.  This may be 
especially true for a second or third language.  When teaching language, it is not just words and 
grammar, there is an inherent connection to culture.  This study raised awareness that at least at 
the university level, teachers should listen to the needs and wants of their students when it 
comes to content and methods of learning in a language classroom.  Thai students shared their 
thoughts and experiences with both traditional teaching methods (i.e. textbook, worksheets, 
lecture) and with how they experienced language learning when they chose their content and 
lessons.  It appears that at least in this case, some students really enjoyed and grew academically 
from this new opportunity while others were a bit intimidated by the notion of creating their own 
curricula.  Additionally, this study speaks to the importance of allowing students the opportunity 
to choose their own path.    

 
Keywords;  Student Choice, Language Learning, Korean Cultural Learning  
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THE EFFECT OF CUSTOMER ORIENTATION ON CUSTOMER SATISFACTION AND 
PURCHASE INTENTION: A CASE STUDY OF AUTOMOBILE SERVICE IN INDIA 
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Kasem Bundit University  
*Corresponding author e-mail : supa.malakar98@gmail.com 

   
Abstract  

The automobile has been the most booming in India for decades. Indian automobile 
industry spread globally, it has been an importance source of the country's economy. The 
purpose of this study is to explore customer orientation of a selected automobile company in 
India and also indicated the level of satisfaction that the customer perceives from the 
automobile services qualities. The current study extended customer orientation of service 
employee model (COSE) for automobile services. 384 questionnaires were collected online from 
customers of dealers of a selected automobile company in India. This study found that customer 
orientation are the key sources of customer satisfaction and the satisfied customer leads to 
repurchase the product from the service provider. This study confirmed the impact of customer 

orientation on customer satisfaction (β = 0.787), customer satisfaction on repurchases intention 

(β = 0.673) and customer orientation has positive impact on repurchase intention (β = 0.806). 

The current study found that the direct effect of customer orientation on repurchase intention (β 

= 0.806) is stronger than the direct effect on customer satisfaction (β = 0.787). Furthermore, the 
company should focus technical skill and ability to read and understand customer to achieve 
customer satisfaction while extending technical skill and ability to deliver service for enhancing 
repurchase intention. 
 
Keywords : Customer Orientation, Customer Satisfaction, Repurchase Intention, Automobile 

Industry 
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Abstract 
 The hotel business is one significant element to support the tourism industry with 24/7 
operations to delight the hotel's guests. With this regard, the transformation of the green hotel 
and environmental saving programs can dwindle the hotel property's adverse impacts. The 
purposes of this paper are to study the perception of hotel practitioners and stakeholders to 
overcome the critical challenges of green transformation that can lead to enlarge green hotels in 
Thailand and to develop the principal guidelines for the hotel industry. A qualitative method was 
selected for data collection in terms of a case study of the green hotel in Krabi Thailand and 
hotel industry stakeholders to study perspectives and identify the critical burdens of 
environmental commitment in the hotel business through in-depth interviews and semi-
structured interviews. This research presents the gap of environmental activities between green 
hotels' actual implementation and green index from the international standard ecological 
schemes. To strengthen green hotel property, it is significant to get support from government 
agencies and their stakeholders. Besides, the challenges have never been directly resolved, so 
working closely between hotel practitioners and the government is needed. Running a green 
hotel has to stem from the heart; green hotel expansion and environmental practices cannot be 
effective and successful if the hotel staff do not truly feel it. Therefore, this research can close 
the gap of the green hotel in Thailand standard comparing to the international standards to make 
green properties be more advanced and successful.  
 
Keywords: Green hotel, Hotel business, Sustainable Tourism, Green hotel certification  
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Abstract  

The purposes of the research were to study the state of Learning Organization of Private 
Schools in Nakhonsawan Office of the Private Education Commission, to compare the state of 
Learning Organization of Private Schools in Nakhonsawan Office of the Private Education 
Commission, classified by educational background, and to compare the state of Learning 
Organization of Private Schools in Nakhonsawan Office of the Private Education Commission, 
classified by work experience The samples used in this research were from 11 administrators who 
were selected by the purposive sampling, and 232 teachers who were selected by the stratified 
random sampling. The instrument used in this study was questionnaires. The statistics used for 
data analysis included mean, standard deviation, independent t-test and one-way ANOVA. 

The research findings showed as follows: 
1. State of learning organization of private educational institutions under the Private 

Education Commission of Muang District, Nakhon Sawan Province were at the highest level. 
Considered in each aspect found that Learning and personal development was the highest mean 
and Vision was the lowest mean. 

2. The result of the comparison of the state of learning organization of private educational 
institutions under the Private Education Commission of Muang District, Nakhon Sawan Province, 
classified by work experience were found that overall and each aspect were not statistically 
significant difference at the .05 level. Classified by educational background were found that 
overall and each aspect were statistically significant difference at the .05 level. Considering each 
aspect was found that Learning and personal development, Vision and Team collaboration were 
statistically significant difference at the .05 level. However, Learning from experiences and others 
was not statistically significant difference at the .05 level. 

 
Keywords: Learning Organization, Private educational institutions 
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Abstract  
Nowadays, the spread out of Covid-19 has been extreme widely in the world. There are 

many countries that get affects from this disease so they have problems of living in country, and 
they have to design a new rule for living as new normal. Also, in Cambodia, it is a chance that 
Cambodian find out the solution in living in this situation. Education is one of the necessary for 
adults and learning is non-stop in order to student achievement in education by using Online-
Learning, so M-Learning Monitoring Application can help support Home-School Involvement. The 
study was delimited to a public school in grade 10 at Hun Sen Borey 100 Khnarng High School in 
Phnom Penh, Cambodia. The application has been evaluated by 3 experts to check the 
processing and effective of application and the application answers the needs of the current and 
future situation for teaching and learning.  

There are 3 main features of the application, that need 3 group of users to be participant 
in (teacher, parent, and student). First, monitoring the concentration of a learner by using eye-
blink detection while the student do the task and put the phone in front of his/her that use 
camera’s phone to detect face and eyes, is important to increase and motivate the learning 
effect, and to know the performance of student in tasks at home. Second, event was established 
for each class by teacher. It gives a chance for parent and student to get meeting or 
announcement that can be possible to join by video call that can share experience about the 
learning at home and school. Finally, home-school communication, the teachers benefited from 
the convenience of communication with parents. Parents can communicate with the teachers 
directly about their children and allow them to be more involved in their child’s academics.   

The experiment shows good efficiency (X = 3.37, S.D = 0.85) of the proposed 
concentration level monitoring application for learner achievement and suggest that it can be 
used for real application in situation Covid-19 and ICT for education.  

 
Keywords: M-Learning Monitoring, Mobile application, Eye-blink for Education  
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Abstract  

In a quest to explore the realm of organizational communication and leadership, this 
paper essentially delves into employees’ voices in focus group discussions and in-depth 
interviews in understanding the leaders in the Cordillera Administrative Region (CAR) – home to 
six provinces and one city with diverse indigenous groups. By employing Blake & Mouton’s 
Leadership Grid and its interplay with culture in a qualitative study, Cordilleran leaders from the 
sectors of agriculture, environment, social welfare, education, and mining were found out to be 
generally team managers, middle-of-the-road managers, and authority-compliance managers. This 
paper aimed at magnifying their cultural foundations such as the baddang style (roughly 
translated as esprit de corps) of the Ifugaos (belonging to one of the many indigenous groups in 
CAR) that may be reflective of their management styles. As surfaced further from the group 
discussions, these management styles and cultural values were revealed to be contributory to 
the organizational media or channels, also known as rich media, as manifested in the 
organizational communication among Cordilleran leaders. Alternative media were recommended 
by the employees as a contingent on the ever-changing demographics and workplace landscape. 
As a repercussion, the management styles in synergy with culture and the preference to 
traditional organizational media collectively affect, positively or negatively, the individual 
performance of employees.  

 
Keywords: Cordillerans, Management Styles, Cultural Values, Rich Media, Individual Performance 
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Abstract  

This research is to study a relationship between cash flows and firm performance of Listed 
Companies in the Stock Exchange of Thailand. This relationship will help entrepreneur and 
management understand overall cash flows in an organization. It also helps entrepreneur and 
management use the information to make a decision in and investment and financial 
management. Moreover, this relation will reflect the liquidity of an organization. As a result, the 
researcher is interested this relation for providing the fact for an investor and an entrepreneur. 

In this study used the information of annual of the consolidated financial statements year 
2015 - 2018 including using Pearson’s Correlation Coefficient. 

The research found that the most relationship of the cash of the cash flows from 
operating activities were correlated with the actual profit, which was positively correlated with 
firm performance significantly. 

 
Keywords: Cash Flows, Firm Performance 
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Abstract  
The objectives of this research is to examine factors influence Continuance intention 

purchase online as follows: Social interactivity, Machine interactivity, Enjoyment, Concentration, 
Control and Continuance intention purchase online who buy products from online business. The 
researchers used quantitative method to 519 customers who buy products from online business 
and analyzed by frequency, mean and Structural Equation Model analysis by AMOS. The research 
findings: Social interactivity, Machine interactivity, Enjoyment, Concentration and Control have 
significantly positive influence on Continuance intention purchase online (p < .05). 

 
Keywords: Social Interactivity, Machine Interactivity, Enjoyment, Concentration, Control, 

Continuance Intention Purchase Online 
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Abstract  
 The objectives of this research were to investigated the causal relationship structure 
Models for the Value Proposition, the Revenue Model and firm performance that influence the 
successful operations of software vendors. The sample of this research is software vendors in 
Thailand 2 0 6  software vendors. The research then uses a Mixed method. The quantitative 
method by means of data collection with a questionnaire to analyze the influence of parameters 
on the firm performance by analyzing a structural equation Model using LISREL on the sample of 
2 0 6  software vendors and the qualitative method by means of data collection by in-depth 
interview with executive administration of software vendors. The empirical study found that the 
overall research framework and empirical data are consistent. Findings have shown that the value 
proposition is a component that affects the revenue Model, which in turn directly affects the 
firm’s performance and the value proposition also directly affects a firm’s performance that is an 
analysis of the performance as a whole (both real growth rate of earnings and comments-based 
data) have a statistically significant. 
 
Keywords : Element of Business Model Canvas, Value Proposition, Revenue Model. 
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Abstract  
 Objective of this research is 1) to analyze the exploratory factor of the online shoppers ' 
flow experience 2) to analyze the second confirmatory factor of the online shoppers' flow 
experience. This was a quantitative study of 589 online shopper’s nationwide, analyzing 
percentage, mean, standard deviation, coefficient of variation, and analyzing the model of 
structural equations using AMOS program. 
 The results of the study found that 1) exploratory factor analysis of the online shoppers' 
flow experience consisted of 3 components: self-categorization, communal engagement, and 
concentration shown that the online shoppers' flow experiences were fit with the empirical data 

(2 = 40.603, df = 29, p-value = 0.075, 2 / df = 1.400, GFI = 0.986, AGFI = 0.974, IFI = 0.996, CFI 
= 0.996, RMR = 0.014, RMSEA = 0.026). The online shoppers' flow experience model consists of 
self-categorization the highest factor loading was 0.924, followed by communal engagement was 
0.606 and concentration was 0.587, respectively. 
 
Keywords: Self-Categorization, Communal Engagement, Concentration, Factor Analysis 
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Abstract  

 The study aimed to determine the customer-centricity of government saving banks in 
Bangkok, Thailand. Specifically, it also looked into the customer-centricity on customer-focused 
leadership, understanding the customers, empower the front line, metrics that matter, feedback 
drives continuous improvement, and design the experience. Further, it also looked into the level 
of impact of banks: more business opportunities, increased revenue, a better image of customer 
satisfaction and better business sustainability, and the relationship between impact and level of 
customer centricity of officers/managers and the clients. Questionnaires were used to gather the 
data needed in the study. The statistical treatment of data consisted of mean score to determine 
the level of customer-centricity, the banks' impact, and the correlation analysis to discover the 
relationship of the customer-centricity and impact of the banks. On the findings of the research, 
the customer-centricity of the government savings banks in Thailand has excellent management 
of the following: (a) Customer-focused leadership, (b) Understanding your customer, and (c) 
Empower front line. While the customer-centricity of officers or managers and clients of the 
government saving bank, Thailand has good management in terms of the following:(a) Metrics 
that matter, (b) Feedback drives continuous improvement, and (c) Design the experience.  
 
Keywords: Good Management, Customer-Focused Leadership, Empower 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้างคุณค่า  แบรนด์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการสร้างคุณค่าแบรนด์บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นการ
วิจัยแบบผสมผสาน  ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2562  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐ ภาคเอกชน  
รวมจำนวน  521  คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย จำนวน 227 คนส่วนผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัย  ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  และผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์  รวมจำนวน  18 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษา คือ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมในการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของบัณฑิตวิทยาลัยใน
การสร้างคุณค่าแบรนด์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =1.128) โดยใช้
เครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  และพนักงานขายในระดับมาก ส่วนการโฆษณา การตลาดทางตรง 
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าแบรนด์ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ 
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการยังช่วยสร้างคุณค่าแบรนด์ได้มากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.626)  โดยเฉพาะด้านทรัพย์สินของตราสินค้า การเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับตราสินค้า 
ความภักดีต่อตราสินค้า  และการรับรู้คุณภาพตราสินค้า   

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการใช้พนักงานขาย ด้านการตลาดทางตรง 
และด้านการใช้เครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์มีอิทธิพลต่อการสร้างคุณค่าแบรนด์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

แนวทางการพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการสร้างคุณค่าแบรนด์ นั้น ใน
ภาพรวมควรมีการวางแผน ใช้กลยุทธ์การสื่อสารทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มีความต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การสื่อสาร และใช้สื่อที่หลากหลาย ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริง  

 
คำสำคัญ : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ, คุณค่าแบรนด์, บัณฑิตวิทยาลัย  
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Abstract  
The purposes of the research were to study the integrated marketing communication 

tools influencing on enhancing graduate school’s brand equity of Uttaradit Rajabhat University, 
and to study for development guideline of the integrated marketing communication tools 
influencing on enhancing graduate school’s brand equity of Uttaradit Rajabhat University.  This 
research was a combination of qualitative and quantitative research. The quantitative samples 
were 521 postgraduates in Uttaradit Rajabhat University in the academic year 2019 and 
stakeholders by using simple random sampling of 227 samples. The qualitative samples were 18 
administrators – the administrators of Uttaradit Rajabhat University, the representatives of 
Uttaradit Rajabhat University’s graduate school committees, the heads of the departments in the 
graduate school, and the representatives of Uttaradit Chamber of Commerce. The research 
instruments were questionnaire and in-depth interview. The data were analyzed by descriptive 
statistics: frequency, percentage, means, standard deviation, and multiple regression analysis.  

The research findings showed that the overview of using the integrated marketing 
communication tools influencing on enhancing graduate school’s brand equity was at the average 
level to all aspects, and the average was 3.62 (SD = 1.128) – the using of electronic network and 
the customer assistants were at the highest level of the aspects; the advertisements, the direct 
marketing, the public relations and the promotions aspect on enhancing brand equity were at an 
average level. Moreover, the integrated marketing communication tools enhancing brand equity 
used in the overview by the graduate school enhanced its brand equity at the highest level – the 
average was 4.57 (SD = 0.626), especially the brand assets, the brand associations, the brand 
loyalty, and the brand awareness aspect.    

The result of hypothesis testing showed that the promotions, the customer assistants, the 
direct marketing, and the using of electronic network aspect had an influence on enhancing 
graduate school’s brand equity of Uttaradit Rajabhat University with a significant level of 0.05.   

The integrated marketing communication development guideline influencing on 
enhancing brand equity in the overview should have detailed plans, proactive and passive 
communication strategies, continuity, cooperative networks in communication, and modern 
media.    

 
Keywords : Integrated Marketing Communication, Brand Equity, Graduate School  
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แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่  
Guideline for The Development to Enhance Community Products of Community 

Enterprise Groups in Phare province.  
 

เพ่ิมศักดิ ์พันธ์แตง*, ภาศิร ิเขตปิยรัตน์, กมลวรรณ มั่งค่ัง, สุกัญญา สุจาคำ, 
ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร์, ฐิติวรดา แสงสว่าง, นันท์มนัส หอมเพียร และกรรณิการ์ ธรรมสรางกูร 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
*Corresponding author e-mail : Paumsak@gmail.com 

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ และ 2) เพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่  จำนวน 50 คน  โดยศึกษาในประเด็นการจัดการธุรกิจ ได้แก่ ด้านการผลิต 
ด้านการตลาด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ อีกทั้ง การคืนข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือดำเนินการสอบยันข้อมูลและเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน การรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการวิเคราะห์เนื้อหา   

ผลการวิจัยพบว่า 1) ศักยภาพธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิต
เป็นอย่างดี มีกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน แต่ต้องใช้ทักษะและฝีมือในการผลิต ระยะเวลาในการผลิตปริมาณ
น้อย หากมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและนวัตกรรมสมัยใหม่จะทำให้ปริมาณการผลิตที่มากขึ้นและ  2) 
แนวทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า การออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและมี
รายละเอียดสินค้าครบถ้วนจะช่วยให้เกิดการจดจำตราสินค้าและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น จึงได้ดำเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร  

 
คำสำคัญ : การพัฒนา, การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
  

Abstract  
This research aims to study 1) the business potential of community enterprise groups and 

2) guideline to develop to enhance community products of community enterprise groups in 
Phare province. The population were 50 members of the community enterprise group. A study 
were focus on management issuse such as production and marketing analysis and synthesis of 
data.  This information helps to develop the guideline for the development to enhance 
community products of community enterprise groups in Phare province. Moreover, we will return 
information to all parties concerned.  And all of these can lead to all parties to the same 
direction. The data collected in this research focused on documents and In-depth interviews, 
action research (AR), focus group discussions and content analysis.   
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The research findings were as follows: 1) The business potential of community enterprise 
groups have knowledge and expertise in production, the process is simple and easy, but requires 
skill in production, less time for small volume production, so if production technology is used 
Modern innovation will lead to greater production volumes. 2) The guideline to enhance 
community products of community enterprise groups in Phare province need to do a brand 
design and modern packaging and Provide product details, it will help to achieve brand and 
product image recognition.  Therefore,  food products and non-food products need to be 
deviloped 

 
Keywords : Development, Community product enhancement, Community Enterprise Group  
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คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริการของกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

Service quality that affects the service satisfaction of Student Development 
Division Uttaradit Rajabhat University   

 
ชุติกาญจน์  ใจมา,  ศิรกิานดา  แหยมคง,  ภาศิร ิเขตปิยรัตน์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
*Corresponding author e-mail : sawitlovepla@gmail.com 

   
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพบริการของกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริการของกอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักศึกษาภาคปกติ จำนวน 7 คณะ ตั้งแต่ชั้น
ปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 400 คน ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้คุณภาพบริการของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มี ระดับ
ความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการที่มีต่อกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกรายการ มีค่าเฉลี่ย 4.09 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.791) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความมั่นใจมีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเอาใจใส่ และด้านการตอบสนองมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด และ
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ อยู่ในระดับมากทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน = 
0.754) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้ามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ และด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันมีระดับความพึงพอใจน้อยทีสุ่ด  

2) คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริการของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ พบว่า ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการให้
ความมั่นใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่มีต่อกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายค่าความผันแปรของความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่มีต่อกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ร้อยละ 78.50 (R2=.785)  

 
คำสำคัญ : คุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจ, การรบัรู้, กองพัฒนานักศึกษา  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to 1) study the perception of service quality of Division 

of Student Development, Uttaradit Rajabhat University, and 2) determine the service quality 
affecting the service satisfaction of Division of Student Development, Uttaradit Rajabhat 
University. The sample were 400 regular program students from the first year to fifth year 
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selected from 7 faculties of Uttaradit Rajabhat University. This research was studied by sample 
random sampling that used questionnaires as the data gathering instrument. The statistics used 
for the data analysis comprising frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and 
multiple regression analysis.  

The purposes of the research were to 1) study the perception of service quality of Division 
of Student Development, Uttaradit Rajabhat University, and 2) determine the service quality 
affecting the service satisfaction of Division of Student Development, Uttaradit Rajabhat 
University. The sample were 400 regular program students from the first year to fifth year 
selected from 7 faculties of Uttaradit Rajabhat University. This research was studied by sample 
random sampling that used questionnaires as the data gathering instrument. The statistics used 
for the data analysis comprising frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and 
multiple regression analysis.  

The research findings showed that 1) The perception of service quality of Division of 
Student Development, Uttaradit Rajabhat University in term of the service users’ opinion on 
Division of Student Development, Uttaradit Rajabhat University as a whole was at the high level 
in all aspects with the mean value of 4.09 (Standard Deviation = 0.791). When considering by 
each aspect, it was found that the confidence had the highest level of opinion; followed by 
empathy aspect, and tangibility aspect was at the lowest level of opinions. And the opinion on 
service satisfaction was at the high level in all aspects with the mean value of 4.12 (Standard 
Deviation = 0.754). When considering by each aspect, it was found that the progressive service 
aspect was at the highest level of satisfaction; followed by ample service aspect, and the service 
is least equally was at the lowest level of satisfaction is the least. 2) The service quality affecting 
the service satisfaction of Division of Student Development, Uttaradit Rajabhat University found 
that three independent variable; namely tangibility aspect, reliability aspect, and assurance 
aspect affected the service users’ satisfaction towards Division of Student Development, Uttaradit 
Rajabhat University at the statistical significant level of 0.05 that could explain the variation of 
service users’ satisfaction towards Division of Student Development, Uttaradit Rajabhat University 
at the rate of 78.50% (R2=.785).       

 
Keywords : Service Quality, Satisfaction, Perception, Division of Student Development  
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในของบริษัท Louis Vuitton  
เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน   

  
พันธ์ทิพา คุณุปการ,  วรพิชชา มุนีนารถ,  ทัศนีย์ คำนักดิษฐ์, พิชญ์รัตน์ ทับทิมศร,ี ชนิกานต์ แสงประเสริฐ*  และ

พรพิมล ขำเพชร 
*Corresponding author e-mail : hondew@hotmail.com 

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน วิเคราะห์ ประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
กำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท Louis Vuitton เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mix Methods Research) เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลัก จากเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การวิเคราะห์ PEST Analysis และการ
วิเคราะห์ปัจจัยตามหน้าที่ ตลอดจนการจัดทำการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน  เพ่ือกำหนดกลยุทธ์
ระดับองค์การของบริษัท Louis Vuitton   

ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ การขยายตัวของตลาดสินค้าเเฟชั่นในเเถบ
เอเชีย กระแสนิยมของตลาดโลกในกลุ่มลูกค้าแถบเอเชีย การพิจารณาลงทุนในสหรัฐฯทั้งในเชิงอุตสาหกรรมและการ
บริการ คู่แข่งขันระดับเดียวกันมีน้อยราย ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่นำเทคโนโลยีมาในออกแบบกระเป๋า 
"Canvas of the Future" และเป็นสินค้าที่สามารถเป็นของขวัญได้ในทุกเทศกาล สำหรับสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นอุปสรรค ได้แก ่ความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงิน สภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศส่งผลให้อำนาจ
ซ้ือของผู้บริโภคลดลง การต่อต้านของผู้บริโภคบางกลุ่มนิยมใช้สินค้าแบรนด์เนมเฉพาะที่ผลิตจากหนังธรรมชาติ
เท่านั้น สินค้าลอกเลียนแบบ เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่นิยมกราฟิฟโมโนแกรม การแข่งขันท่ีรุนแรงในตลาดแฟชั่น   

ในส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่ เป็นแบรนด์ระดับโลกชื่อเสียงมายาวนาน การ
ออกแบบสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ คัดเลือกแหล่งวัตถุดิบมีคุณภาพ มีระบบควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ เน้นการ
ให้บริการที่มีคุณภาพอย่างเป็นมิตร สินค้ามีคุณภาพสูงอยู่ในระดับพรีเมี่ยมแตกต่างจากสินค้าระดับเดียวกัน 
ออกแบบคอลเลกชันอย่างต่อเนื่องในแต่ละฤดูกาล ในส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ 
สินค้ามีราคาในการจำหน่ายที่สูง ไม่มีนโยบายการลดราคาสินค้า ฐานลูกค้ามีจำกัด ช่องทางการจำหน่ายที่จำกัด 
ทั้งนี้สามารถกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์การของบริษัท Louis Vuitton คือ กลยุทธ์เจริญเติบโต โดยมุ่งเน้นการ
เจริญเติบโตมุ่งเน้นด้านความเชี่ยวชาญเป็นหลัก และกลยุทธ์การเจริญเติบโตที่มุ่งด้านการกระจายธุรกิจออกไป เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เกิดแก่ธุรกิจได้ต่อไป  

 
คำสำคัญ : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม, การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน, หลุยส์ วิคตอง  
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แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสท์างอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่  
Air Freight and Logistics Management Efficiency of Chiang Mai International 

Airport  
 

ปียารัตน์ ศรีศักดา*  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

*Corresponding author e-mail : piyarat_sri@g.cmru.ac.th  
  

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการจัดการโลจิ

สติกส์ทางอากาศของสินค้าของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 2) วิเคราะห์ขีดความสามารถ โอกาส และข้อจำกัดของท่า
อากาศยานเชียงใหม่ในการดำเนินกิจกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ทางอากาศในระดับประเทศและระดับนานาชาติใน
บทบาทของการเป็นท่าอากาศยานภูมิภาค (Regional Airport) และ 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนา แนวทางการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ของสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่    

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(Stakeholders) ในรูปแบบของคำถามแบบมี เค้ าโครง  (Outline) และคำถามปลายเปิ ด  (Open-ended 
Questions) โดยวิธีคัดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สำหรับการวิเคราะห์ขีดความสามารถ โอกาส และข้อจำกัด ได้ใช้เครื่องมือทางการจัดการ คือ SWOT และ TOWS 
Matrix จากนั้นวิเคราะห์สภาพการณ์ของการขนส่งสินค้าทางอากาศด้วยวิธี Backcasting เพ่ือสร้างภาพอนาคต 
(Scenario) แล้วเปรียบเทียบระหว่าง (1) การดำเนินการที่เป็นอยู่หรือสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันและสภาพการณ์
ในอนาคตหากไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพใดๆ (Base Case) ซึ่งสภาพการณ์จะเกิดช่องว่างของการพัฒนา
หรือใช้ประยุกต์หลักการของ Gap Analysis และ (2) หากมีการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพช่องว่าง Gap ที่เกิดขึ้น
จะลดลงหรือกล่าวได้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะนี้แสดงถึงกรณีที่มีการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ (Best Case)  

ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการและขั้นตอนการจัดการโลจิสติกส์ทางอากาศของสินค้าของท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่สามารถดำเนินการตามมาตรฐานตามลักษณะทางกายภาพของคลังสินค้าที่ท่าอากาศยานและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ แต่ไม่สามารถดึงดูดให้มีการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ และเกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้
อย่างเต็มที่ 2) แม้ว่าปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศไม่สูงมากนัก แต่หากสามารถปรับปรุงพัฒนาให้สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเต็มที่  เช่น การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ใต้ท้องเครื่องบิน การจัดการเวลาและ
กิจกรรมโลจิสติกส์ที่คลังสินค้า รวมถึงกระบวนการขนส่งให้เกิดความน่าเชื่อถือและแข่งขันกับการขนส่งทางถนน จะ
ทำให้ปริมาณการขนส่งสินค้าเพ่ิมขึ้น และ 3) การกระตุ้นให้การขนส่งสินค้าทางอากาศสามารถ ดึงดูดให้ความ
ต้องการขนส่งสินค้าทางอากาศสูงขึ้นต้องอาศัยความสำเร็จของการดำเนินนโยบายทั้งจากภาครัฐ  ผู้บริหารทุกภาค
ส่วน  

 
คำสำคัญ : การจัดการโลจิสติกส์, ท่าอากาศยานภูมิภาค, ธุรกิจการบิน, การขนส่งสินค้าทางอากาศ  
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ABSTRACT  
This research, Air Freight and Logistics Management Efficiency of Chiang Mai International 

Airport, is aimed at studying air freight and logistics management process at Chiang Mai 
International Airport (CNX), to analyse capability, opportunities and limitations of CNX in terms of 
facilitating air freight and related logistics activities at domestic and international level, and to 
propose recommendations to develop logistics services and air freight at CNX.  

The research was combined a qualitative method in-depth interviews and backcasting 
tool. Interviewees are considered by purposive sampling approach from involved stakeholder 
groups. The interviews were structured with outlined and open-ended questions to acquire 
crucial knowledge and reliable assumptions for SWOT analysis, and TOWS Matrix tools. Next step 
was generating scenarios and gap analysis using the backcasting as a strategic and management 
tool to compare situations without development, “Base Case”, and with enhancing efficiency 
development, “Best Case”.  

The results were described in 3 aspects. 1) The process and logistics management at CNX 
had been typical, standardized, and in control respectively. However, cargo had been gradually 
decreased though cargo compartment availability and cargo terminal capacity for air freight and 
logistics activities. Speed, reliability and cargo flow facilitation for air freight were not in optimal 
condition and leading to less competitiveness.  2)  The scenarios illustrated wider development 
gap if remaining a base case, then losing opportunities to induce demand for air freight and 
generating revenue for all stakeholders.  ( 3)  To enhance capability, all stakeholders and 
government agencies should take action to formulate implementation policy and investment 
schemes with wisely coordination.  

 
Keywords : Logistics Management, Regional Airport, Airline Business, Air Freight  
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แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

Motivation Affecting the Operational Efficiency of Support Staff of Uttaradit 
Rajabhat University  

 
พัชรี  พันธุ์แตงไทย*,  อิราวัฒน์  ชมระกา  และวิสุทธิ์  สุขบำรุง  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ 
*Corresponding author e-mail : putch.p@uru.ac.th 

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
และศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ประชากรคือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 484 คน กำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ได้จำนวน 219 คน ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ  เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.594) โดยด้านความสำเร็จของงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความต้องการด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และน้อยที่สุดคือ ด้านความต้องการความเจริญก้าวหน้า ระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.571) โดยด้าน
คุณภาพงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านค่าใช้จ่าย และน้อยที่สุดคือ ด้านปริมาณงาน ผลการศึกษาปัจจัย
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า แรงจูงใจด้านความสำเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับ 
ด้านนโยบายการบริหาร และด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อธิบายค่าความผันแปรของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 73.3 (R2 = .733)  

 
คำสำคัญ : แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, บุคลากรสายสนับสนุน  

 
ABSTRACT  

The purposes of the research were to study the motivation in operation, operational 
efficiency, and motivation affecting the operational efficiency of support staff of Uttaradit 
Rajabhat University. The population of this research was 484 support staffs of Uttaradit Rajabhat 
University. The sample size determination was calculated by using Yamane’s formula to get 219 
support staffs from random sampling. The instrument was used for this research comprising 
frequency distribution, percentage, standard deviation, and multiple regression analysis.   

The research findings showed that the motivation in operation was at the high level in all 
aspects with the mean value of 4.07 (S.D.=0.594), the self-actualization of operation aspect had 
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the highest mean value; followed by the social needs aspect, and the growth needs aspect had 
the lowest mean value. The operational efficiency was at the high level in all aspects with the 
mean value of 4.25 (S.D.=0.571), the quality of work aspect had the highest mean value; followed 
by expense aspect, and the quantity of work had the lowest mean value. The results of this 
research about motivation affecting the operational efficiency found that the motivation in the 
aspects of self-actualization of operation, respect from others, administration policy, and working 
environment affected the operational efficiency at the statistical significant level of 0.05 that 
could explain the variation of operational efficiency at the rate of 73.3% (R2 = .733).        

 
Keywords : Motivation, Operational Efficiency, Support Staff   
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ความสามารถในการจัดการนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

Innovation Management Capability Affecting Decision Making to Use Service of 
Office of Academic Resources and Information Technology  

 
อมรรัตน์  บุญอยู่*,  ภาศิร ิเขตปิยรัตน์  และศิริกานดา  แหยมคง 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
*Corresponding author e-mail : amonrat.mae@uru.ac.th 

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการจัดการนวัตกรรม และการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  2) เพ่ือศึกษา
ความสามารถในการจัดการนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 
381 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความสามารถในการจัดการนวัตกรรม อยู่ในระดับมากทุกรายการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 (S.D.=0.596) โดยอันดับสูงสุด คือ ด้านกระบวนการ รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ และด้าน
การบริการเป็นอันดับสุดท้าย การตัดสินใจเข้าใช้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.08 (S.D.=0.605) ด้านพฤติกรรมภายหลังการเข้าใช้บริการเป็นอันดับสูงสุด  รองลงมา คือ ด้านการประเมินผล
ทางเลือกกับด้านการตัดสินใจเข้าใช้บริการ และด้านการรับรู้ถึงความต้องการเป็นอันดับสุดท้าย 2) ผลการศึกษาวิจัย 
พบว่า ความสามารถในการจัดการนวัตกรรม ด้านการบริการ ด้านกระบวนการ และด้านการบริหารจัดการ ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
อธิบายค่าความผันแปรของการตัดสินใจเข้าใช้บริการ ได้ร้อยละ 81.60 (R2 = 0.816)  

 
คำสำคัญ : การจัดการนวัตกรรม, การตดัสินใจ, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

Abstract  
The purposes of the research were to 1) study the levels of innovation management 

capability and the decision making to use service of Office of Academic Resources and 
Information Technology, Uttaradit Rajabhat University, and 2) determine the innovation 
management capability affecting decision making to use service of Office of Academic Resources 
and Information Technology. This research was studied by purposive sampling from 381 samples 
who were the personnel of Uttaradit Rajabhat University. The instrument used for this research 
was the questionnaire, and the statistic used for this research comprising frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.   
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The research findings showed that 1) Innovation management capability were at the high 
level in all aspects with the mean value of 4.07 (S.D.=0.596) , the process aspect was at the 
highest level; followed by administration and management aspect, and service aspect was at the 
lowest level; including the decision making to use service as overall were at the high level in all 
aspects with the mean value of 4.08 (S.D.=0.605), the post use of service behavior aspect was at 
the highest level; followed by evaluation of alternatives and decision making to use the service 
aspect, and need arousal aspect was at the lowest level, and 2)  Innovation management 
capability in the aspects of service, process, and administration and management affecting  the 
decision making to use service of Office of Academic Resources and Information Technology at 
the statistical significant level of 0.05 that could explain the variation of decision making to use 
the service at the rate of 81.60% (R2 = 0.816).  

 
Keywords : Innovation Management, Decision Making, Office of Academic Resources and 

Information Technology   
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้วยกรอบสอดไสม้ะขามกวน ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์  

Factors Influencing the Decision of Buying Crispy Banana with Tamarind Jam   
VIA E-Marketplace  

 
รัชชา  ผูกพยนต์*  และวศิน  เหลี่ยมปรีชา 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
*Corresponding author e-mail : ratchap62@nu.ac.th 

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้วยกรอบสอดไส้มะขาม
กวนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2) ศึกษาปัจจัยกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้วยกรอบ
สอดไส้มะขามกวนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 3) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้วยกรอบสอดไส้มะขามกวนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 26 ปี สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้วยกรอบสอดไส้มะขามกวนผ่านช่องทาง
ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ปัจจัยกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อกล้วยกรอบสอดไส้มะขามกวนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ ด้านต้นแบบ ด้านบรรทัดฐาน 
และด้านข้อมูล และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้วยกรอบสอดไส้ มะขาม
กวนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ ด้านช่องทางการจำหน่ายและราคา ด้านส่งเสริมการตลาด 
โดยปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้วยกรอบสอดไส้มะขามกวนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
คำสำคัญ : การตัดสินใจซื้อ, ทัศนคติ, กลุ่มอ้างอิง, ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์, ช่องทางตลาดกลางพานิชย์

อิเล็กทรอนิกส์, กล้วยกรอบสอดไส้มะขามกวน  
  

ABSTRACT  
The purposes of this research were to firstly study of attitude factor influencing the 

decision for Crispy Banana with Tamarind Jam via E-Marketplace. Secondly to study a reference 
group factor influencing the decision for Crispy Banana with Tamarind Jam via E-Marketplace. 
Finally to study marketing mix factor influencing the decision for Crispy Banana with Tamarind 
Jam via E-Marketplace.   

The result of this research found out that respondents were mostly female age between 
20-26 years old, single, bachelor degree and income between 25,001 - 30,000 bath, hence they 
purchased product and service online 1 time per week. Therefore, research result discovered the 
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attitude factor influencing the decision for Crispy Banana with Tamarind Jam via E-Marketplace via 
E-Marketplace that is affective and conative. Then, research result of reference group which factor 
influencing the decision for Crispy Banana with Tamarind Jam via E-Marketplace via E-Marketplace 
is identification, normative and information. Moreover, the research result of marketing mix factor 
which factor influencing the decision for Crispy Banana with Tamarind Jam via E-Marketplace via 
E-Marketplace is place and price.  Thus, promotion of those factor influencing the decision for 
Crispy Banana with Tamarind Jam via E-Marketplace via E-Marketplace with statistical significant at 
0.5 level.  

 
Keywords : Decision Making, Crispy Banana with Tamarind Jam, E-Marketplace, Attitude, 

Reference Group , Marketing Mix  
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การรวมกลุ่มและการส่งเสริมการตลาดกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน้ำว้าอินทรีย์   
บ้านน้ำไคร ้ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

    
*เบญจวรรณ สุจริต  ชัชชัย สจุริต 

*Corresponding author e-mail : Benja166@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์โดยเพ่ือศึกษาสภาพปัญหา ศึกษาระดับความต้องการในการรวมกลุ่ม ส่งเสริมการ

รวมกลุ่มและการส่งเสริมการตลาดกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน้ำว้าอินทรีย์ บ้านน้ำไคร ้ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประเด็นการ
สนทนากลุ่ม และประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองจังหวัด
อุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน้ำว้าบ้านน้ำไคร้ 
ผู้นำหมู่บ้าน นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ทำการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย เกิดจากตลาดผูกขาดของพ่อค้าคนกลาง ขาดการ
รวมกลุ่มอย่างชัดเจน ขาดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ขาดระบบกลไกสนับสนุนจากภาครัฐ การส่งเสริมการวิชาการ
ยังไม่ต่อเนื่อง เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการตลาด ความต้องการในการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยอินทรีย์ พบ 4 ประเด็นประกอบด้วย ประเด็นที่หนึ่ง การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ 
ประเด็นที่สอง การส่งเสริมจากสถาบันการศึกษา ประเด็นที่สาม ด้านงบประมาณ และประเด็นสุดท้าย ด้านผู้นำและ
คนในชุมชน  

การรวมกลุ่มและการส่งเสริมการตลาดกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยน้ำว้าอินทรีย์บ้านน้ำไคร้ ตำบลบ้านด่านนา
ขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชื่อว่า "วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปกล้วย
น้ำว้าอินทรีย์บ้านน้ำไคร้เมืองอุตรดิตถ์"  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2562  

 
คำสำคัญ : การรวมกลุ่ม , การส่งเสริมตลาด  
  

Abstract 
The objectives of this research are to study the problems, needs, and promote the 

integration and marketing promotion of organic banana growers in Bannamkrai, Dannakam sub-
district, Muang, Uttaradit province.  This research is aqualitative research and the tools used 
include structural interview group, discussion issues and workshop issues.  The main informants 
are the provincial governor, district sheriff officer, chief of Uttaradit provincial office, head of 
government department, banana growers group, village leader, technocrats fromhigher education 
institutions, and related network partners total of 25 people.  A data was analyzed by content 
analysis.   
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The research results were found that, the problem of banana planters caused by the 
monopoly market of middlemen, and the lack of explicit grouping, agricultural knowledge, 
government support machinery, discontinuous academic promotion, and knowledge of marketing 
as well.The need to promote and support the integration of organic banana growers were found 
in 4 issues, consisting of 1)  the promoting government agencies, 2)  the promotion from 
educational institutions, 3) budget, and 4) leaders and people in the community.  

The integration and marketing promotion, organic banana growers group Bannamkrai, 
Dannakam sub-district, Muang, Uttaradit Province has registered a community enterprise group 
named "Growing and Processing Organic Banana Trees Community Enterprise, Bannamkrai 
Uttaradit".  

 
Keywords : Integration, Marketing Promotion  
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ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อรถจักรยานยนต์ ในจังหวดัเพชรบูรณ์  
Marketing Mix Factors Influencing Decision to Buy a Motorcycle in Phetchabun 

Province 
  

กัญญา สายสิงห์เทศ*,  เจน จนัทรสุภาเสน  และพิเศษ ชัยดิเรก 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

*Corresponding author e-mail : mya_kanya28@hotmail.com  
  

บทคัดย่อ  
งานวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

มีวัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เคยซื้อ
รถจักรยานยนต์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 400 คน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอนโดยการจับฉลากพ้ืนที่จำนวน 6 อำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผล
การศึกษาพบว่าพฤติกรรมการซ้ือในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านสถานที่ และ บุคคลมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก และปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้าน
กายภาพ   

 
คำสำคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ,การตัดสินใจซื้อ, รถจักรยานยนต์  
 

ABSTRACT  
Research on the factors of marketing mix affecting the decision to buy motorcycles in 

Phetchabun Province. A purpose is to study a consumer purchasing behavior of motorcycles in 
Phetchabun Province and to analyze the factors of marketing mix affecting the decision to buy 
motorcycles in Phetchabun Province. The sample group was 400 people who had bought 
motorcycles in Phetchabun Province using questionnaires from multistage sampling by districts in 
Phetchabun Province. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation. Pearson's Correlation Analysis and multiple regression analysis The results of 
the study showed that the overall purchasing behavior was at a high level, location and person 
had an effect on purchasing decision. The overall marketing mix factor was at a high level. The 
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purchasing decision factor is at a high level. Marketing mix factors that influence motorcycle 
purchase decisions, Including products, personnel, processes and physical.  

 
Keywords : Marketing Mix Factor, Buying Decision, Motorcycles  
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการช่างภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
Factors Affecting Photographer Selection in Social Media  

 
*ณภาภัช แก้วกำพล  และพุดตาน พันธุเณร 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
*Corresponding author e-mail : pnapapn@gmail.com 

  
บทคัดย่อ  

จากความนิยมของการถ่ายภาพและการใช้บริการช่างภาพ ตลอดจนช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการช่างภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่เคยใช้บริการช่างภาพผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี จำนวน 400 ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย t-test One-
way ANOVA และการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการช่างภาพผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์อยู่ในระดับมากในทุกมิติ เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ (2) ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านการ
ให้บริการ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การให้บริการส่วนบุคคลและการรักษาความเป็นส่วนตัว มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการช่างภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ณ นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้พบว่าปัจจัยทางด้าน
ส่งเสริมการขายไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ จากการวิเคราะห์ถดถอยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการช่างภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คือปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
และปัจจัยด้านบริการตามลำดับ ดังนั้นในการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดทางธุรกิจต่อไป ผู้ให้บริการถ่ายภาพควรจะ
เน้นที่คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และการพัฒนาช่องทางการติดต่อลูกค้าที่สะดวก 
โดยไม่ต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทางการตลาดมากนัก  

 
คำสำคัญ : สื่อสังคมออนไลน์ ช่างภาพ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด  

 
ABSTRACT  

Due to the popularity of photography and the importance of communication channels via 
social media, this study was conducted to (1) to analyze the personal factors (2) to explore the 
impact of the decision-making process of online photographer service using. This study used the 
questionnaires method to collect data from the participants. The sample size of 400 people. We 
adopted convenience sampling for this study and the samples included customers who had 
experiences in using photographer services via social media at the age between 20-60 years old. 
We use independent sample t-test One-way ANOVA and multiple regression to analyze the data.   

From the findings, it is found that the online marketing mix factors which have an impact 
on selecting photographers through online social media was in the high level in every aspect. 
When evaluating factors which influence decision-making process, the results were evaluated 
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from the factors as follows. Firstly, personal factors are gender, educational background level, 
and monthly income. And secondly, online marketing mix factors contain product, price, place, 
individual service, and privacy. Both factors influencing decision making on selecting online 
photographer’s services through online social media have significant level at 0.05. However, it was 
found that promotional factor did not have an impact on decision making on selecting those 
services. From regression analysis, it can be summarized that important factors influencing 
decision making on selecting online photographer’s services through online social media were 
individual service, place, and products, respectively. Therefore, in order to increase further market 
share for this business, service photographers should focus on quality, reliability, understand 
customer needs, and developing convenient customer’s contact channels, while promotion can 
be less focused on.  

 
Keywords : Social media, Photographer, Online Marketing Mix factors  
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รูปแบบปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด ปัจจัยการมุ่งเน้นพนัธมิตรและปัจจัยนวัตกรรมบริการที่ส่งผลต่อผล
การดำเนินงานของอุตสาหกรรมบริการ กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย   
The Model of Market Orientation, Alliance Orientation and Service Innovation 

Impact for The Business performance of Service Sector Case study of Hotel SMEs 
in Thailand  

  
สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี*  และภูรดา ประเสริฐศรี 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ผ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*Corresponding author e-mail : sareeyapon.pra@kbu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นพันธมิตรทางธุรกิจและ 

นวัตกรรมบริการกับผลการดำเนินงานของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดยการศึกษาครั้งนี้ได้
ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
ที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย จำนวน 413 ใช้วิธีการเก็บตัวอย่างทั้งหมดของกลุ่มประชากรโดยได้รับการตอบ
กลับแบบสอบถามทั้งสิ้น 311 ราย และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Model: SEM) ผลการศึกษาพบว่า การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นพันธมิตร มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
กับผลการดำเนินงานขององค์กรโดยผ่านนวัตกรรมบริการ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบการมุ่งเน้นตลาดพบว่า ธุรกิจ
ความให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นคู่แข่ง การประสานงานในองค์กร การรวบรวมข้อมูล การกระจายข้อมูลและการ
ตอบสนองของตลาด นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบอีกว่า และการมุ่งเน้นพันธมิตรทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อผลการ
ดำเนินงานขององค์กรของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยโดยผ่านนวัตกรรมบริการอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นธุรกิจที่ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร ต้องให้ความสำคัญต่อการ
มุ่งเน้นตลาดและการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้มีความร่วมมือและมีการแบ่งปันความสามารถระหว่างธุรกิจร่วมกัน  

 
คำสำคัญ : การมุง่เน้นตลาด การมุ่งเน้นพันธมิตรทางธุรกิจ นวัตกรรมบริการ อุตสาหกรรมโรงแรม  
  

ABSTRACT 
As the emphasized of marketing and strategic management literature found that market 

orientation, alliance orientation and service innovation are regarded together as having a 
significant impact on a service firm’ s performance.  The aim of this study is to find out the 
relationship between of these variables and their positive impact on service firm’s performance in 
the SMEs hotel in Thailand by using Structural Equation Modeling (SEM). The result revealed that 
The SMES hotel in Thailand are market orientation, alliance orientation and service innovation, all 
these variables are effective on service firm’s performance enhancement.   
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์ผ้าทอตีจกลับแลของผู้บริโภค 
ในจังหวัดอุตรดิตถ ์

Factors Affecting on Behavior of Jok-Laplae Products Customers among in 
Uttaradit 

 
 สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร*,  ศิริกานดา แหยมคง,  วิไลวรรณ ศรีหาตา  และสยาม เจติยานนท์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 *Corresponding author e-mail : khunkujui@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผ้า
ตีนจกลับแลของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อผ้าตีนจกลับแลของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้แบบสอบถามในเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 400 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนอำเภอในจังหวัด
อุตรดิตถ์ แล้วจึงทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และนำมาทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีไคร์สแควร์  และวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย มีอายุ 41-50 ปี  ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท 2) การศึกษาผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  

1. เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผ้าตีนจกลับแลของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์ด้าน
ประเภทผลิตภัณฑ์  
ผ้าตีนจกที่ซื้อ ความถ่ีในการซื้อ เหตุผลที่ผู้บริโภคซื้อ แต่เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อด้านวัตถุประสงค์
ในการซื้อ ปริมาณการซื้อ แหล่งทีผู่้บริโภคทำการซื้อและผู้ที่มีอิทธิพลในการซื้อ  

2. อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผ้าตีนจกลับแลของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์  ด้าน
วัตถุประสงค์ในการซื้อ แหล่งที่ผู้บริโภคทำการซื้อ เหตุผลที่ผู้บริโภคซื้อ แต่อายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซ้ือด้านประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจกที่ซ้ือ ความถี่ในการซื้อ ปริมาณการซื้อและผู้ที่มีอิทธิพลในการซื้อ  

3. ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผ้าตีนจกลับแลของผู้บริโภคในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ด้านประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจกที่ซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ ปริมาณการซื้อและผู้ที่มีอิทธิพลในการซื้อ แต่
ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อด้านความถี่ในการซื้อ แหล่งที่ผู้บริโภคทำการซื้อและเหตุผลที่
ผู้บริโภคซื้อ  

4. อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผ้าตีนจกลับแลของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้าน
ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจกที่ซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ ปริมาณการซื้อ แหล่งที่ผู้บริโภคทำการซื้อ ผู้ที่มีอิทธิพลใน
การซื้อ แต่อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อด้านความถี่ในการซื้อและเหตุผลที่ผู้บริโภคซื้อ  
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5. รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผ้าตีนจกลับแลของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้าน
ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจกที่ซื้อ ความถี่ในการซื้อ ปริมาณการซื้อ แหล่งที่ผู้บริโภคทำการซื้อ เหตุผลที่ผู้บริโภคซื้อ 
แต่รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อและผู้ที่มีอิทธิพลในการ  

6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผ้าทอตีนจกลับแล  
 

คำสำคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค  ผ้าทอตีนจกลับแล  
 

ABSTRACT  
The purposes of the research were to 1)  study of Demographic Factors Affecting 

Consumers' Decision Making Behavior in Uttaradit Province 2) study the factors of marketing mix 
that influence the behavior of consumers in making decision to buy Jok-Laplae products in 
Uttaradit Province. A questionnaire was used to collect data from 400 sample groups in Uttaradit 
Province. The sampling was based on district proportion sampling method in Uttaradit Province. 
Then a specific sampling was performed. The quantitative analysis was used for percentage, mean 
and standard deviation. The hypothesis test for the relationship was performed by Chi-Square 
method. And analyzed the Pearson correlation coefficient Coefficient the statistical significance 
level was set at the .05 level  

The research findings showed that 1) demographic factors most of the respondent were 
Female than males age between 41-50 years Bachelor's degree Have a career in government 
service / employees of state enterprises have average monthly income 20,001-30,000 baht  2) the 
study of the hypothesis test results showed that  

1. Gerder correlated with consumer decision making behavior in Uttaradit .Cloth to buy 
Purchase frequency Reasons why consumers buy But sex was not correlated with purchasing 
behavior in terms of purchasing Purchase volume Where consumers make purchases and 
influencers to buy.  

2. Age was related to consumer decision making behavior in Uttaradit . Purpose in 
Purchasing, where consumers make purchases Reasons why consumers buy But age did not 
correlate with the purchasing behavior of the type of Jok-Laplae products purchased. Purchase 
frequency Purchase volumes and influencers.  

3. The educational level was related to the behavior of consumers in making decision to 
Jok-Laplae products in Uttaradit. On the product type of  Jok-Laplae products to buy Purchase 
purpose Purchase volumes and influencers But the educational level did not correlate with 
purchasing behavior in terms of purchase frequency. Sources from which consumers make 
purchases and why they buy  

4. Occupation is related to consumer decision making behavior in Uttaradit . On the 
product type of  Jok-Laplae products  to buy Purchase purpose Purchase volume Sources from 
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which consumers make purchases Influencers to buy But occupation has no relationship with 
purchasing behavior in terms of purchase frequency and the reasons for consumers.  

5. Incomes are related to consumer decision making behavior in Uttaradit. On the 
product type of Jok-Laplae products  to buy Purchase frequency Purchase volume Sources from 
which consumers make purchases Reasons why consumers buy However, income was not 
correlated with purchasing behavior in terms of purchasing objective and influencers.  

6.  All aspects of the marketing mix factor were related to the purchasing behavior of 
Jok-Laplae products.  

 
Keywords : Marketing Mix Factor, Consumer Behavior, Jok-Laplae Products  
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การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อศักยภาพการชำระหนี้คืนของเกษตรกรสมาชิก สำนักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์  

Management Affecting the Repayment Potential of Member Farmers  
Office of Farmer's Reconstruction and Development Fund, Uttaradit Province,  

  
คัคนางค ์จันทร์ศรี*,  ศิริกานดา  แหยมคง  และภาศิริ เขตปิยรัตน์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
*Corresponding author e-mail : Kwansaza@gmail.com 

  
บทคัดย่อ   

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการของเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้
แทนต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพ่ือศึกษาระดับศักยภาพการชำระหนี้คืนของ
เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้แทนต่อสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 3) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อศักยภาพการชำระหนี้คืนของเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้แทนต่อสำนักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ จำนวน 
252 คน ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ 
ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อศักยภาพการชำระหนี้คืนของเกษตรกรสมาชิกสำนักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการเงินและการบัญชี มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
การตลาด และด้านการผลิตมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด และระดับศักยภาพการชำระหนี้คืนของเกษตรกรสมาชิก
สำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านสามารถชำระหนี้คืนได้ตามกำหนด อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และด้านการไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ตามกำหนด อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.44  

2) ศักยภาพการชำระหนี้คืนของเกษตรกรสมาชิกสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า ด้านการบริหารบัญชีและการเงิน  ส่งผลต่อศักยภาพในการชำระหนี้คืนของเกษตรกรสมาชิก
สำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (R2=0.157)  

 
คำสำคัญ : การบริหารจัดการ, ศักยภาพ, การชำระหนี้,กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
 

ABSTRACT  
This research purposes to 1) to study the management level of farmers who receive 

debt management on behalf of the Office of Farmer's Reconstruction and Development Fund, 
Uttaradit Province. 2) to study the level of repayment potential of farmers who received debt 
management on behalf of the Office of the Farmer's Reconstruction and Development Fund, 
Uttaradit Province. 3) to study management factors affecting the repayment potential of farmers 
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who received debt management on behalf of the Office of the Farmer's Rehabilitation and 
Development Fund, Uttaradit Province. The sample was 252 farmers who received debt 
management by using a simple random sampling method, the tools used in the study were The 
statistical questionnaires were frequency, percentage, mean, deviation, and multiple regression 
analysis  

The results of the research were as follows: 1) management affecting the repayment 
potential of member farmers Office of Farmer's Reconstruction and Development Fund, Uttaradit 
Province, in overall, were at a moderate level in all. the average value was 3.47. It found that 
finance and accounting and distribution had the highest level of opinion. Followed by marketing 
and manufacturing with the lowest level of opinion and the level of repayment potential of 
farmers, members of the Office of the Farmer's Restoration.  Development Fund, Uttaradit 
Province, on the ability to repay debts on schedule, were at a high level with an average of 4.12. 
and the non-repayment of debt on schedule is at a moderate level with an average of 3.44.  

2) Farmers' debt repayment potential Members of the Office of the Farmer's Restoration 
and Development Fund, Uttaradit Province, found that management, accounting and finance had 
a significant effect on the repayment potential of farmers, members of the Farmers Rehabilitation 
and Development Fund in Uttaradit Province.  Statistically significant at level 0.05 (R2=0.157)  

 
Keywords : Management, Potential, Debt Payments, Farmers' Recovery and Development Fund  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวชิาการ วิทยาการจดัการวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 และนานาชาติครั้งท่ี 3  
ภายใต้หัวข้อ “การจดัการนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”  
 
 

 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม 

52 

คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวดัสุโขทัย 
Brand Equity Affecting The Decision Marking of Teak Furniture in Sukhothai 

Province 
 

จิตรานุช ฟุนเตย*, ภาศิร ิเขตปยรัตน  และชัชชัย สุจริต   
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

*Corresponding author e-mail : Chitanut134@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสําคัญของคุณคาตราสินคาและการตัดสินใจซื้อเฟอรนิ

เจอรไมสักในเขตจังหวัดสุโขทัย และ 2) ศึกษาคุณคาตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมสัก 
ในเขตจังหวัดสุโขทัย   โดย กลุมตัวอยางที่ใชคือ ประชาชนที่ซื้อผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมสัก ในเขตจังหวัดสุโขทัย 
จํานวน 400 คน ดวยวิธีการเลือกกลุม ตัวอย่าง แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช
คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน และการวิเคราะห ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความสําคัญ
ของคุณคาตราสินคาอยูในระดับมากที่สุดทุกรายการ มีคาเฉลี่ย  เทากับ 4.63 (สวน เบี่ยงเบนมาตราฐาน = 0.578) 
โดยดานการตระหนักถึงตราสินคาอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดานความภักดีตอตราสินคา และดานการ
เชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับตราสินคานอยที่สุด ระดับความสําคัญของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเฟอร์นิเจอรไมสัก อยู
ใน ระดับมากที่สุดทุกรายการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 (สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน = 0.673) โดยดานการประเมิน
ทางเลือกมากท่ีสุด รองลงมา คือ     ดานการตระหนักถึงความตองการ และดานมีพฤติกรรมหลังการซื้อนอยที่สุด 2) 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ดานการตระหนักถึงตราสินคา             ดานคุณภาพที่รับรู ดานการเชื่อมโยง
ความคิดเกี่ยวกับ ตราสินคา และดานความภักดีตอตราสินคา สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมสัก      
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อธิบายคาความผันแปรของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมสักไดรอย
ละ 46.70 (R2 =.467)  

 
คําสําคัญ : คุณคาตราสินคา, การตัดสินใจซื้อ, เฟอรนิเจอรไมสัก 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research aims to study 1) the importance level of brand equity and 

the decision marking of teak furniture in Sukhothai province, and 2) to study the relationship of 
brand equity affecting the decision marking of teak furniture in Sukhothai. The samples were 400 
consumers selected through the purposive sampling method, purchasing teak furniture in 
Sukhothai. The research instrument was questionnaire. The data were analyzed by descriptive 
statistics: frequency, percentage, means, standard deviation, and multiple regression analysis. The 
research findings showed that 1) the importance level of brand equity was at the highest level to 
all aspects, and the average was 4.63 (SD = 0.578), the brand awareness was at the highest level; 
the brand royalty was at the second level, and the brand association was the last level. The 
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importance level of the decision marking of the teak furniture was at the highest level and the 
average was 4.49 (SD = 0.673), the evaluation of alternative was at the highest level of the 
aspects; the need recognition aspect was at the second level, and the postpurchase behavior 
aspect was the last level, respectively. 2) The hypothesis testing found that the brand awareness, 
the perceived quality, the brand association, and the brand royalty affects the decision marking 
of teak furniture with a significant level of 0.05. These factors explained the influence of the 
customers’ decision marking of teak furniture at 46.70% (R2 =.467).  

 
Keywords : Brand Equity, Purchase Decision, Teak Furniture 
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ปัจจัยที่สำคัญต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
IMPORTANT FACTORS FOR THE PERFORMANCE MOTIVATION OF NATIONAL 

INSTITUTE FOR EMERGENCY MEDICINE EMPLOYEES  
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*Corresponding author e-mail : patita.prom@northbkk.ac.th 
  

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สำคัญต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ 2) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
คือ พนักงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานได้แก่ การทดสอบค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)ในกรณี
พบว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จะทำการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดย
ใช้วิธีของเซฟเฟ่  ผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x−x- = 3.78) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า 1) ปัจจัยจูงใจ ด้านความสำเร็จในการ
ทำงาน (x−x- = 3.63) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (x−x- = 3.95) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (x−x- = 4.01) 
ด้านความรับผิดชอบ (x−x- = 3.89) ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (x−x- = 3.52) ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก และ 2) ปัจจัยค้ำจุน ด้านเงินเดือน (x−x- = 3.52) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (x−x- 
= 3.89) ด้านนโยบายและการบริหารงาน (x−x- = 3.76) ด้านสถานะภาพการทำงาน  (x−x- = 3.85) ด้านความ
เป็นอยู่ส่วนตัว (x−x- = 3.85) ด้านความมั่นคงในการทำงาน (x−x- = 3.68) ด้านวิธีการปกครองบัญชา (x−x- = 
3.63) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐานพนักงานที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบไป
ด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่าง
กันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 
คำสำคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยค้ำจุน, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were 1) to study the important factors for the performance 

motivation of the employee of the National Institute for Emergency Medicine, and 2) to study the 
level of operational motivation of the employees of the National Institute for Emergency 
Medicine. The sample of the study is consisted of 70 employees of the National Institute for 
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Emergency Medicine. The analytical statistics is consisted of percentage, mean, standard 
deviation, Independent Samples t-test, One-way ANOVA and Scheffe’s Method.  

The results of this study revealed that the factors which are important to the Performance 
Motivation of the employees of the National Institute for Emergency Medicine by overall was at 
high level (x−x- = 3.78). Each aspect indicated as : 1) Motivation factor : the success of the work 
aspect was at high level (x−x- = 3.63), the aspect to be respected was at high level (x−x- = 3.52), 
the nature of the work aspect was at high level (x−x- = 3.95), responsibility aspect was at high 
level (x−x- = 3.89), the progress in the job aspect was at high level (x−x- = 3.52), and all aspects 
were at high level 2) Hygiene Faction : salary at high level ( = 3.52), interpersonal relationship 
aspect was at high level (x−x- = 3.89),  policy and administration aspect were (x−x- = 3.76), 
working environment aspect was at high level (x−x- = 3.85), privacy at high level (x−x- = 3.85), 
stability in work at high level (x−x- = 3.68), and command aspect were at high level (x−x- = 3.63) 
In conclusion, all aspects were at high levels. From the testing hypotheses of different 
demographic affecting to factors which were important to the Performance Motivation of the 
employee National Institute for Emergency Medicine, classified by personal factors were found 
that personnel with different gender, age, educational background, position and salary by overall 
did not have different opinions. the set hypothesis.  

 
Keywords : motivation on employee performance  Motivation Factors  Maintenance Factors  

National Institute for Emergency Medicine  
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การศึกษาแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟโรบัสตาชุมพรสกัดเย็น 
A Study of Consumption Trends for Cold Brew Coffee Robusta Chumphon 

 
ชัยศักดิ์ คล้ายแดง* 

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
*Corresponding author e-mail : chaisak.k@mail.rmutk.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟโรบัสตาชุมพรสกัดเย็นและศึกษา
ความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อเครื่องดื่ม โดยนักวิจัยจึงคิดค้นสูตรและนำกาแฟโรบัสตาของจังหวัดชุมพร ทำการ
สกัดกาแฟในรูปแบบของกาแฟสกัดเย็น โดยผลวิจัยพบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี 
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท อาชีพหลัก
ส่วนใหญ่รับราชการ/รัฐวิสาหกิจและจำนวนที่ดื่มเครื่องดื่มส่วนมาก คือ 3 – 4 แก้ว ต่อสัปดาห์ ประชากรพึงพอใจ
ต่อรสชาติของเครื่องดื่มสามารถดื่มได้ง่ายโดยมีความพึงพอใจมากที่สุดและรสชาติของเครื่องดื่มมีผลต่อแนวโน้ม
ความต้องการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟโรบัสตาชุมพรสกัดเย็น มีระดับความต้องการมากมีระดับความต้องการมาก 

 
คำสำคัญ : กาแฟโรบัสตาชุมพร, กาแฟสกัดเย็น, พฤติกรรมผู้บริโภค  
 

Abstract 
This research aim to study the consumption trend of cold brew Robusta Chumphon 

coffee and to study the satisfaction of the population with beverages. The researchers then 
invented the recipe and brought Robusta coffee of Chumphon and extracted of coffee in the 
form of cold brew coffee. The research found that the majority of the population is female. Aged 
between 20 - 30 years, Most of the level of study is at the bachelor's level. Most of their income 
is between 20,001 - 30,000 baht. Most of the main occupations are in government service / state 
enterprises, and the number of drinks is usually three to four per week. The population is 
satisfied with the taste of the drink, can easily drink it with the greatest satisfaction and The taste 
of the beverage had an effect on the consumption trend of cold pressed Robusta Chumphon 
coffee. There is a high level of demand. 

 
Keywords : Robusta Chumphon Coffee, Cold Brew Coffee, Consumer Behavior 
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าข้าวเหนียวเขี้ยวงู อำเภอแม่จัน จงัหวดัเชียงราย 
Development of Packaging and brand of Khao Niew Khiaw Ngoo,  

Mae Chan District, Chiang Rai Province 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงูที่มีประโยชน์ใช้สอยสูงสุดต่อ
ชุมชน  และบรรจุภัณฑ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงูยังสามารถสอดคล้องกับการขยายตลาดที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าได้ 2. 
เพ่ือพัฒนาตราสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงูให้เป็นที่รู้จักและสามารถแข่งขันในตลาดเชิงพาณิชย์ได้ 3. เพ่ือ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงูที่มีประโยชน์ใช้สอยสูงสุดต่อชุมชนและ บรรจุภัณฑ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงูยังสามารถ
สอดคล้องกับการขยายตลาดที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัย แบบยั่งยืนแม่จัน ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (Focus Group) 
จำนวน 10 คน และกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 400 ตัวอย่างและเครื่องมือ
ที่นำมาใช้ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ประเด็นคำถามแบบกึ่งโครงสร้าง ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire)   ซึ่งผู้ตอบสามารถตอบได้ด้วยตนเอง (Self-Administered) ด้านการพัฒนาตรา
สินค้า ได้เลือกใช้ตราสินค้าชื่ออู่ข้าวแม่จัน โดยผลิตแบบถุงสุญญากาศขนาด 1 กิโลกรัม/ถุง จำหน่ายที่ราคาถุงละ 85 
บาท โดยใช้การจัดจำหน่ายแบบธุรกิจต่อธุรกิจ ผ่านช่องทางร้านค้าสมัยใหม่ เช่น Big C Super Center และธุรกิจที่
นำไปผลิตต่อเช่น ร้านขนมหวานหอมรัญจวน ในจังหวัดเชียงราย 
 
คำสำคัญ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์,ตราสินค้าข้าวเหนียวเขี้ยวงู, ข้าวเหนียวเขี้ยวงู, จังหวัดเชียงราย 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research are: 1) to study the problem and context of the sticky rice 

products of. Chan Chua Tai Subdistrict, Mae Chan District, Chiang Rai Province 2) to develop the 
brand of Keawuang sticky rice products to be known and competitive in the commercial market 
and 3) to develop packaging of sticky rice that is most useful to the community and Kiewwong 
sticky rice packaging can also be consistent with the market expansion that creates a unique 
product. The sample group used in this research was the sally rice processing farmer community 
enterprise. Sustainable model, Mae Chan, Chanchua Sub-district, Mae Chan District, Chiang Rai 
Province (Focus Group), 10 people and consumer groups, which are the general public in Chiang 
Rai Province, 400 samples and tools used in the part of the qualitative research are questions of 
model Semi-structured For the quantitative research, questionnaires were used in which 
respondents could answer themselves. (Self-Administered) brand development. Has opted for a 
brand name Mae Chan Rice Cradle Produced as a vacuum bag, size 1 kg / bag, sold at a price of 
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85 baht per bag using business-to-business distribution. Through modern store channels such as 
Big C Super Center and businesses that carry further production such as Sweet Fragrant Shop in 
Chiang Rai 

Keywords: Packaging Development, Keawuang Sticky Rice Brand, Kheawuang Sticky Rice, Chiang 
Rai Province 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าสับปะรดภูแลอบแห้ง จังหวัดเชียงราย 

Phu Lae Soft Dried Pineapple Product, Packaging and Brand Development 
In Chiang Rai Province. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดภูแลให้มีเอกลักษณ์ สร้าง

มูลค่าเพ่ิม และสามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้ 2) เพ่ือสร้าง พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
สับปะรดภูแลให้เป็นที่รู้จัก  และสามารถแข่งขันในตลาดเชิงพาณิชย์ได้ 3) เพ่ือขยายช่องทางการสื่อสารทางการ
ตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดภูแลให้เป็นที่รู้จักในตลาดเชิงพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่ม
สับปะรดสวนคุณนกคุณนุช โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จำนวน 10 คน และกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเป็น
ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บแบบสอบถามโดยให้ผู้ตอบกรอกคำตอบเอง สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ และ
ค่าร้อยละ โดยผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  18  - 23 ปี ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่คือ นักเรียน/นักศึกษา รายได้ส่วนใหญ่ อยู่ที่ 5,001 – 
10,000 บาทต่อเดือน ด้านการพัฒนาตราสินค้า ได้เลือกใช้ตราสินค้าชื่อ แม่เรือนแก้ว โดยผลิตแบบกระปุกขนาด 
300 กรัม/กระปุก จำหน่ายที่ราคากระปุกละ 180 บาท โดยวางจำหน่ายสินค้าที่ร้านขายของฝากของที่ระลึกใน
จงัหวัดเชียงราย และจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 

 
คำสำคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์,  สับปะรดภูแลอบแห้ง จังหวัดเชียงราย 
 

ABSTRACT 
This research aims to 1) develop a unique processed product from Phu Lae pineapple, to 

create added value and be commercially competitive 2) to develop packaging and brands of 
processed pineapple products to be known and able to compete in the commercial market and 
3) to expand marketing communication channels of processed pineapple products. Phu Lae is 
known in the commercial market. The sample group used in this research was Khun Nok 
pineapple group, Khun Nuch. Using a focus group of 10 people and a consumer group, which is 
the general public in Chiang Rai Province, total 400 samples. The tool used in this research was a 
questionnaire. Respondents filled in their own answers. The statistics used were frequency and 
percentage values. Most of the samples were female. Age between 18 - 23 years and most of the 
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education is at the bachelor's degree. Most professions are Student / student Most of the income 
is from 5,001 - 10,000 baht per month. They choose to use the brand name Mae Ruen Kaew by 
producing a 300 g / box jar, selling at a price of 180 baht per box, selling products at souvenir 
shops in Chiang Rai Province. And sold through online channels 

Keywords: Product Development, Dried Phulae Pineapple Chiang Rai 
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การกำหนดบทบาทหน้าทีส่ื่อหนังสือภาษามือไทยของคนหูหนวก  
The Role of Thai Sign Language Books of the Deaf  

 
ศุภณชิ จันทรส์อง* 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
*Corresponding author e-mail : suphanit_cha@cmru.ac.th  

  
บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งศึกษาสื่อกระแสทางเลือกประเภทหนังสือภาษามือไทยของคนหูหนวก 
โดยวิเคราะห์การกำหนดบทบาทหน้าที่ของหนังสือภาษามือไทยของคนหูหนวกที่มีต่อระดับปัจเจกบุคคล มี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์บทบาทหน้าที่สื่อหนังสือภาษามือไทยของคนหูหนวก ตามกรอบทฤษฎีหน้าที่นิยม ใช้
วิธีการวิเคราะห์ การสัมภาษณ์ และการลงพ้ืนที่ประกอบการสังเกตการณ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผลการศึกษาพบว่า หนังสือภาษามือไทยมีบทบาทหน้าที่ตามกรอบทฤษฎีหน้าที่นิยมในระดับปัจเจกบุคคล 
7 ด้าน ได้แก ่บทบาทหน้าที่ในการสร้างสมาธิ บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง ด้านต่าง ๆ คือ การฝึกความอดทน 
และพัฒนาการทางอารมณ์และความเพลิดเพลินบันเทิงใจ บทบาทหน้าที่เสริมสร้างจิตนาการ บทบาทหน้าที่อนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ด้านอัตลักษณ์ บทบาทหน้าที่เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล และบทบาทหน้าที่ในการให้
ความรู้ ทั้งนี้จากบทบาททั้ง 7 ด้านข้างต้นนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อค้นพบที่ได้จากบทบาทของหนังสือภาษามือไทยว่า 
สื่อกระแสทางเลือกประเภทหนังสือภาษามือไทยนี้มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างอัตลักษณ์ของคนชายขอบ ได้แก่ คนหู
หนวก ซึ่งไม่เพียงแค่ทำหน้าที่การเป็น “สื่อ” สำหรับคนหูหนวกเท่านั้น แต่ยังคงให้บทบาทหน้าที่อ่ืนได้อีกมากมาย 
และยังเสริมสร้างอัตลักษณ์ นอกจากนี้การใช้สื่อทางเลือกประเภทหนังสือภาษามือไทยของคนหูหนวกยังต้องการ
ผู้รับสารที่ชาญฉลาด ต้องอาศัยสมาธิ รวมทั้งต้องผ่านการฝึกฝน มิเช่นนั้นสื่อทางเลือกประเภทนี้จะประสบผลสำเร็จ
ตามบทบาทหน้าที่ได้ยาก  

 
คำสำคัญ : บทบาท, หน้าที่, สื่อ, หนังสือภาษามือไทย, คนหูหนวก  
  

ABSTRACT  
This is qualitative research that studies the alternative media of Thai sign language books 

of the deaf. The researcher analyzed the role of Thai sign language books on an individual level. 
The objective is to analyze the role of media in these books according to the theory of 
Functionalism.  In this research, analysis, interview, and observation are used as methods to 
collect data.   

The results of the study showed that there are seven roles of Thai sign language books at 
the individual level, which are; 1) role of meditation 2) the role of self-development, including 
training, patience, emotional development, and enjoyment 3) role in enhancing the imagination 
4) the role of cultural heritage preservation 5) identity role 6) the role of the information source, 
and 7) role in providing knowledge. Consequently, it could summarize the findings from the roles 
of these Thai sign language books, an alternative media, that they have a role to create the 
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identity of marginalized people, which is deaf.  This alternative media not only serves as a 
“medium” for the deaf but also still provides many other roles, which enhances identity. Besides, 
the use of this alternative media in the category of Thai sign language books of the deaf also 
requires intelligent recipients, meditation, and training. Otherwise, this type of alternative media 
will be difficult to achieve as its role.  

 
Keywords : character, role, media, Thai sign language books, deaf  
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ศึกษาและออกแบบอินโฟกราฟิกส์ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  

The Study and Design of Printing Media Infographics to Promote   
Valaya Alongkorn Rajabhat University  

 
จุฑามาศ เถียรเวช 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

*Corresponding author e-mail : jutamach@vru.ac.th 
  

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ และ  2) เพ่ือออกแบบอินโฟกราฟิกส์ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์   
ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยได้ดำเนินการออกแบบ ดังนี้ 1) ออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ ทั้งนี้รูปแบบที่ 3 มีผล

คะแนนสูงสุด อยู่ในระดับเหมาะสมมาก มีค่าอยู่ที่ (X = 4.13, S.D. = 0.46) และ 2) ออกแบบอินโฟกราฟิกส์ 
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบได้ประเมินความคิดเห็นด้านการออกแบบอินโฟกราฟิกส์
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ มีผลคะแนนอยู่ในระดับเหมาะสมมาก มีค่าอยู่ที่ (X = 4.10, S.D. = 0.51)  

 
คำสำคัญ : อินโฟกราฟิกส์, สื่อสิ่งพิมพ์, ออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์  
  

Abstract  
This research aimed to 1) study the identity of Valaya Alongkorn Rajabhat University under 

the Royal Patronage and to 2) design printing media infographics    
The results revealed that the researcher implemented the design as follows. 1)  Mascot 

design: The third mascot had the highest score, implying the “very suitable” level (X = 4.13, S.D. 
= 0.46). And 2)  printing media infographics: The design experts evaluated opinions in printing 
media infographics design. The score implied the “very suitable” level (X = 4.10, S.D. = 0.51).  

 
Keywords : infographics, printing media, mascot design  
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ต้นทุน ผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ จำกัด  
Cost Return on Beef Quality Production of Phrae Cooperative Quality Beef LTD. 

Members  
 

นลินี คงสุบรรณ*์, วันวสา วโิรจนารมย์, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ,์ จุฬากร ปานะถึก, สุบรรณ ฝอยกลาง 
และอานนท์ ปะเสระกัง   

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ   
และ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

*corresponding author e-mail : k_nalinee23@hotmail.com  
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุน ผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อ

คุณภาพดีจังหวัดแพร่ จำกัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากสมาชิกของสหกรณ์โคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ 
จำกัด ที่มีการผลิตโคลูกผสมเลือดยุโรป และมีผลผลิตในรอบปีการผลิต 2562/2563 จำนวน 28 ราย โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม แล้วทำการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทน และอัตราส่วน
ผลตอบแทนจากการลงทุน  

ผลการวิจัยพบว่า การผลิตโคปลายน้ำมีต้นทุนการผลิตรวมสูงสุด คือ 57,823.75 บาท/ตัว/รอบการผลิต 
รองลงมา ได้แก่ การผลิตโคกลางน้ำ และโคต้นน้ำ มีต้นทุนรวม 34,972.40 และ 23,197.46 บาท/ตัว/รอบการผลิต 
ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายได้เหนือต้นทุนทั้งหมด การผลิตโคปลายน้ำมีกำไร 8,349.59 บาท/ตัว/รอบการผลิต 
ขณะที่การผลิตโคกลางน้ำ และโคต้นน้ำประสบภาวะขาดทุน แต่หากพิจารณาเฉพาะรายได้เหนือต้นทุนเงินสด การ
ผลิตโคเนื้อทั้ง 3 รูปแบบมีกำไร โดยรูปแบบการผลิตที่มีศักยภาพมากที่สุด (พิจารณาจากอัตราส่วนผลตอบแทนจาก
การลงทุนที่คำนวณจากรายได้เหนือต้นทนุเงนิสด) ได้แก่ การผลิตโคต้นน้ำ (ร้อยละ 55.14) รองลงมา ได้แก ่การผลิต
โคปลายน้ำ (ร้อยละ 24.14) และโคกลางน้ำ (ร้อยละ 13.75) ตามลำดับ  
  
คำสำคัญ: ต้นทุน, ผลตอบแทน, โคเนื้อคุณภาพ  
  

ABSTRACT  
The purpose of this research was to study return on cost of beef quality production of 

cooperative members. The primary data collected from 28 members of Phrae Cooperative 
Quality Beef LTD.’s, who had European crossbred cattle productions in 2019/2020. Then analyzed 
by using costs and returns structure and Return on Investment (ROI).   

The research found that the downstream cattle production was the highest cost with 
57,823.75 Baht/head/period, the midstream and upstream cattle productions were 34,972.40 and 
23,197.46 Baht/head/period, respectively. The returns above total cost of downstream cattle 
production was 8,349.59 Baht/head/period, while midstream and upstream cattle productions 
had lost. However, considering the returns above cash cost, all types of cattle productions were 

mailto:%20k_nalinee23@hotmail.com


The 10th National and the 3rd International Conference Management Sciences 2021 :   
Innovation Management for Enhancing the Local Economy 

 
 

 
Faculty of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University 

65 

profitable, the upstream cattle production was the highest potential (considered using the return 
on investment calculated from returns above cash cost) (55.14 %) followed by downstream 
(24.14 %) and midstream cattle productions (13.75 %), respectively.  
  
Keywords: Cost, Return, Quality Beef  
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
Job Satisfaction of Cooperative Promotion Department’s officers  

 
อนวัฒน์ ธนเสนีวัฒน์* และอรรถพล สืบพงศกร  

Anawat Thanaseneewat and Auttapol Suebpongsakorn 
ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

*corresponding author e-mail :gdstark88@gmail.com 
  

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริม

สหกรณ์และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 
1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในราชการ
บริหารส่วนกลาง (เทเวศร์) จำนวนทั้งหมด 206 ราย มาวิเคราะห์ข้อมูล   

ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ในระดับมาก 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติที ่0.05   
  
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, บุคลากร  
  

ABSTRACT  
This research aimed to study the work satisfaction level of the officers of Department of 

Cooperative Promotion and to study the relationship between the personal factors and the 
working satisfaction. The tool used in this study was the questionnaire with quality certified and 
divided into 3 parts: part 1, personal factors, part 2, information on operational satisfaction, part 
3, recommendations. The sample respondents of this study included 206 government officers of 
the Department of Cooperative Promotion who worked in the central administration office 
(Thewet).  

The result from this study showed that the working satisfaction of the officers of the 
Cooperative Promotion Department was ranked at high level. Relationship between the personal 
factors and the working satisfaction is difference at the statistical significance level of 0.05.  
  
Keywords: Satisfaction, Officers  
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำไรของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี  
Factor Affecting the Profit of Agricultural Cooperative in Suphanburi  

 
ปัญจพร พ่ึงเกียรติไพโรจน์*, ณคุณ ธรณีนิติญาณ และธิดารัตน์ คุ้มกิจ  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
*corresponding author e-mail :bunjapond@hotmail.com 

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อกำไรของ
สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิ โดยการเก็บข้อมูลสหกรณ์การเกษตร
จำนวน 34 แห่ง และนำข้อมูลผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2552 – 
2561 จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อกำไรของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ, ธุรกิจรวบรวมผลิตผล, ธุรกิจแปรรูปผลิตผล
, สินทรัพย์หมุนเวียน, สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน, เงินรับฝาก และทุนสำรอง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95  และส่วนปัจจัยที่เหลือ ได้แก่ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย, ดัชนีราคาสินค้าเกษตรดัชนีราคาเงินเฟ้อ 
และอัตราว่างงาน ไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิได้อย่างมีนัยสำคัญ  
  
คำสำคัญ: สหกรณ์การเกษตร, กำไร  
  

ABSTRACT  
This research aimed to study internal and external factors. That affected the profits of 

agricultural cooperatives in Suphanburi Province. This study used financials data of 34 agricultural 
cooperatives in Suphanburi Province year 2009-2018 from the Cooperative Auditing Department, 
Ministry of Agriculture and Cooperatives. The result found that factors affecting the profitability of 
agricultural cooperatives in Suphanburi were credit business, production business, production 
processing business, current assets, non-current assets, deposits and reserves, with statistical 
significance of 95%. However product sourcing business, agricultural price index, inflation 
index, and unemployment rate, could not explain any significant change in net income.  
  
Keywords: Agricultural Cooperatives, Profit  
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แนวทางพฒันาการตลาดของร้านค้าโชห่วยแบบดั้งเดิม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอทุัยธานี  
Market Development Approach of Traditional Shohuay Stores  

In Muang District, Uthai Thani Province.  
  

จิรพล  แสงสว่าง*,  แก้วตา  ผิวพรรณ  และวศิน  พรหมพิทักษ์กุล  
*corresponding author e-mail :Jiraphon.sou@gmail.com  

  
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของร้านค้าโชห่วยแบบดั้งเดิม 2) เพ่ือศึกษาปัจจัย
ทางการตลาดของร้านค้าโชห่วยแบบดั้งเดิม และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการตลาดของร้านค้าโชห่วยแบบ
ดั้งเดิม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคร้านค้าโชห่วยแบบดั้งเดิม จำนวน 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ไคส
แควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมผู้บริโภคมีเหตุผลที่เลือกใช้บริการจากสินค้าที่ไม่หมดอายุ และปลอดภัย โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่อครั้งน้อยกว่า 100 บาท และนิยมเลือกซื้อสินค้าเป็นวันศุกร์ – อาทิตย์ในช่วงเวลาไม่แน่นอน 2) ปัจจัย
ทางการตลาดอยู่ในระดับมาก ทั้ง 7 ด้าน 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการตลาด พบว่า ผลิตภัณฑ์ต้องเน้น
สินค้าที่มีคุณภาพ มีระดับราคาขายที่แตกต่างกัน มีสถานที่จอดรถได้ง่ายและสะดวก ให้ส่วนลดกับลูกค้าประจำโดย
การให้คูปองหรือการสะสมแต้ม ให้บริการลูกค้าแต่ละคนเท่าเทียมกัน จัดร้านให้สะอาด วางสินค้าเป็นหมวดหมู่ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  
  

คำสำคัญ: แนวทางพัฒนา, การตลาด, ร้านค้าโชห่วยแบบดั้งเดิม  
  

Abstract  
The objectives of this research to: 1) to study the consumer behavior of traditional shohuay 

stores, 2) to study the marketing factors of traditional Shohuay shops, and 3) to study the market 
development recommendations of traditional shohuay stores. In the district Uthai Thani Province. 
The sample groups were consumers of traditional shohuay stores 400 people. The tool used was a 
questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency , mean, standard deviation and 
Chi-Square. The study found that 1) Consumer behavior of traditional shohuay stores have a reason 
to choose the service from non-expired and safe products with a cost of less than 100 baht per 
time and prefer to shop on Friday - Sunday during uncertain times. 2) Marketing Factors found to be 
at a high level in all 7 aspects. 3) Marketing development recommendations found that products 
must focus on quality products. There are different sales price levels. There should be a place to 
park easily and convenient. Discounts should be given to loyal customers through coupons or 
points accumulation, serve each customer equally, keep the shop clean Place order It's a category, 
and can respond to the needs of customers quickly.  
  
Keywords: Development, Marketing, Traditional Shohuay.  
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รูปแบบการทำเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่หลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19  
Agriculture System of Young Farmer after impact of the Coronavirus (COVID-19) 

Epidemic  
 

มนนัยา นันทสาร*, พิมพิมล แก้วมณี, เกศสุดา สิทธิสันติกุล และวราภรณ์ นันทะเสน   
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

*corresponding author e-mail :Manaya_pooh@yahoo.com 
  

บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการทำเกษตรของคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่แรงงานภาคเกษตร 
และ 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ข้อจำกัด และอุปสรรค ในการเริ่มต้นทำเกษตรของคนรุ่นใหม่ การวิจัยนี้เน้น
ศึกษาในสถานการณ์หลังจากการเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19  โดยใช้วิธีการสำรวจและการ
สัมภาษณ์เกษตรกรรุ่นใหม่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 4 ราย ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม  

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการทำเกษตรของคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่แรงงานภาคเกษตรหลังจากการเกิด
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 พบว่า เป็นการผลิตแบบผสมผสาน โดยแยกเป็น การผลิตผักอินทรีย์ 
การผลิตพืชผักสวนครัวและเพาะพันธุ์พืช การผลิตโคเนื้อ และการประมง (เพาะพันธุ์ปลา) 2) ปัจจัยสนับสนุนในการ
เริ่มต้นทำเกษตรของคนรุ่นใหม่ ได้แก่ การเข้าถึงที่ดินในการทำเกษตรและประสบการณ์ด้านการเกษตร เงินทุน 
กำลังแรงงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ความต้องการบริโภคอาหารของผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น และโครงการ
สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่จากหน่วยงานภาครัฐ 3) ข้อจำกัดและอุปสรรคในการเริ่มต้นทำเกษตร ประกอบไปด้วย 
ขาดแหล่งน้ำชลประทานเพ่ือการทำเกษตร ค่านิยมของคนในชุมชนและครอบครัวไม่สนับสนุนให้ลูกหลานทำ
การเกษตร การขอรับรองมาตรฐานการผลิตมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน และการเข้าถึงเทคโนโลยีการ
แปรรูป ดังนั้น แนวทางการส่งเสริมแรงงานรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรจึงควรจัดหาปัจจัยสนับสนุนด้านการผลิตที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อที่ดินที่เกษตรกรมีในครอบครอง เช่น การสนับสนุนทุนในการขุดแหล่งน้ำ สนับสนุนเทคโนโลยีในการ
แปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร  เพ่ือให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถสร้างรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
หรือสร้างรายได้สูงกว่าการทำงานนอกภาคเกษตร ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่กลับบ้านจาก
วิกฤตการณ์โควิด -19 หันมาให้ความสำคัญกับการทำอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักของครอบครัวต่อไป  

  
คำสำคัญ: รปูแบบการทำเกษตร, เกษตรกรรุ่นใหม่, ปัจจัยสนับสนุน  
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ABSTRACT  
The purposes of the research were to is 1) study agriculture system of young farmers who 

entering agricultural workers; and 2) to analysis enhanced factor, limitations and obstacle in 
starting agriculture of young farmers. The research is specified on the situation after the Covid-19 
epidemic; using survey research and semi-structured interview to collect data of 4 young farmers 
in Mahasarakham Province.  

The research findings showed that the 1) Agriculture structure of young farmers who 
entering farm workers after the Covid-19 epidemic have been found as the integrated farming. 
They are organic vegetable production, vegetable and plant breeding production, beef cattle 
production, and fisheries. 2) enhanced factor in starting farm workers of young are agricultural 
land accessing and agriculture experience, capital, workers, technology in production, the higher 
needs of consuming food from consumers, and supporting young farmers project from 
government. 3) limitations and obstacles of starting agriculture work are shortage of irrigation 
water resource, values of not supporting young doing agriculture (from community and family), 
certification process of standard production is complicated and take long time. Accordingly, the 
guideline of promoting young farmers to agriculture works should prepare to enhance factors on 
accessing land, funding on irrigation system, supporting food processing technology to add value 
of agricultural product. This is enable young farmers to have adequate earnings or have higher 
income than non-agriculture work. This could motivate the young back to village after the Covic-
19 epidemic and doing agriculture work as family’s main occupation.      

   
Keywords: Agricultural System, Young Farmers, Enhanced Factor.  
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากร ระหว่างการใชต้ัวชี้วัดการจัดสรรทรัพยากรตาม
แนวคิด    ในปรัชญาทุนนิยมเสรีกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

A Comparative Analysis of the Effect on Resources between the Use of Resource  
Allocation Indicators Based on the Concept of Free Capitalism and the 

Philosophy of Sufficiency Economy 
 

สุโรจน์ ศุภศิริภิญโญ, ชัชชัย สจุริต*, ธนเทพ  สุดแสง  
*corresponding author e-mail : Csucharit34@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

   
งานจากข้อค้นพบนี้มีวัตถุประสงค์ ประการแรก ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการการจัดสรรทรัพยากรใหญ่

ทั้ง 3 ประเภท โดยวิธีการวัด และประเมินการจัดสรรทรัพยากรตามปรัชญาทุนนิยมเสรีที่จัดสรรฯผ่านเงิน กับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประการที่สอง ศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากร ฯ เมื่อใช้การวัด และ
ประเมินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ(ความเป็นอยู่)ดำเนินไปตามแนวทางปรัชญาทุนนิยมเสรี และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  สำหรับในตลอดการวิเคราะห์เปรียบเทียบใช้เครื่องมือในการอธิบายด้วยความเป็นเหตุ  เป็นผล เน้นข้อมูล
เชิงกลุ่ม เพราะในความจริงของข้อมูลเป็นข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพที่ต้องอธิบายความในเชิงระบบ  แต่เนื่องจากการ
อธิบายความต้องมีความละเอียด ลึกซึ้ง เชิงซ้อน โดยมีข้อจำกัดในเรื่องเวลาเป็นสำคัญจึงไม่สามารถทำได้ ในการนี้
การอธิบายจึงยึดว่าเป็นข้อมูลเชิงกลุ่มแทนเพราะใกล้เคียงกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่สุด สามารถอธิบายเชื่อมโยงกันใน
ภาพรวมกว้าง ๆ และสามารถสื่อความหมายสำคัญได้ ในการทบทวนวรรณกรรมที่ใช้คือ เงินไม่ใช่ตัวเลข(คุณสมบัติ
ตัวเลขคือจัดกลุ่มได้ จัดลำดับได้ ระยะห่างระหว่างกลุ่มเท่ากันและมีศูนย์แท้)(อ้างในข้อค้นพบงานจดลิขสิทธิ์ เรื่อง 
ระยะห่างระหว่างกลุ่มที่เป็นคุณสมบัติสำคัญในการจัดประเภทข้อมูล โดย อ.สุโรจน์  ศุภศิริภิญโญ) สำหรับ
วรรณกรรมสำคัญอีกเรื่องคือ เงินไม่ใช่ทรัพยากร โดยสรุปคือเงินมีโอกาสเป็นประโยชน์ หรือเป็นโทษต่อทรัพยากรก็
ได้ ขึ้นอยู่กับในตลอดกระบวนการของกิจกรรมนั้น ๆ เป็นอย่างไร ท้ายที่สุดคือเงินถ้าอยู่ในมือคนดี คนเก่งก็
สร้างสรรค์ แต่ถ้าในมือคนไม่ดี หรือไม่เก่งก็จะเป็นไปทางการเสื่อมค่า สิ้นค่า เสื่อมสลายไป กรณีเป็นคนเก่งแล้วไม่ดี
อำนาจการทำลายล้างยิ่งสูง (หนังสือการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เรื่องการวัด และประเมินทางเศรษฐศาสตร์ที่สัมพันธ์และ
สอดคล้องกับการจัดสรรทรัพยากรใหญ่ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรคน และทรัพยากรที่คน
สร้างข้ึน)   

ผลการศึกษา วัตถุประสงค์ข้อแรก ตามปรัชญาทุนนิยมเสรี “ใช้ เงิน” อธิบายตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า 
กระบวนการ และการวัดและประเมินผลการจัดสรร ในส่วนของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอธิบาย
กระบวนการตามลำดับขั้นตอน คือการพ่ึงตนเอง การพ่ึงพาอาศัยกันในสังคมกลุ่มย่อย และการพ่ึงพาอาศัยกันใน
สังคมกลุ่มใหญ่  โดยการอธิบายมุ่งตรงไปในเรื่องความอยู่ดีมีสุข ในวัตถุประสงค์ข้อที่สองผลที่เกิดขึ้นพบว่าเมื่อเรา
ดำเนินกิจกรรม  ต่าง ๆ ไปตามปรัชญาทุนนิยมเสรีเกิดความเสื่อมค่า หมดไปของทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง และยัง
ส่งผลกระทบอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ปัญหา โรคที่เกิดจาก ไวรัสโคโลน่า หรือโควิค 19 ที่ยังเป็นปัญหาใหญ่คือ ปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก 2.5 PM ปัญหาเรื่องการทะเลาะเบอะแว้งกันตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว สังคมกลุ่มย่อย และ
สังคมกลุ่มใหญ่ (สงคราม)ในส่วนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอธิบายความเป็นเชิงเหตุ ผล สอดคล้องทั้งตาม
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หลักวิชาการ(ประเภทของข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงกลุ่ม)และข้อเท็จจริง เน้นการอธิบายความด้วยความเป็นเหตุ 
เป็นผล(ตามหลักการค่าความสัม พันธ์ )แนวคิดตั้ งต้น  คือการจัดสรรทรัพยากร 3 ประเภทใหญ่ ได้แ ก่
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรคน และทรัพยากรที่คนสร้างขึ้น(หมายถึงศิลปะ วัฒนธรรม ที่ทำให้คนมีจิตใจที่
ละเอียดอ่อนงดงาม มองเห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆผลที่เกิดขึ้นคือการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขระหว่างคนกับคน และคน
กับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ดังวรรณกรรม การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
และ บริษัท โชคชัยฟาร์มโปรดิวซ์ จำกัด  

อภิปรายผล สิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่าปรัชญา ฯ ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องเงิน คือหลักการทรงงานในเรื่อง 
“ขาดทุนคือกำไร” ที่พระองค์ท่านอธิบายมุ่งตรงไปที่เป้าหมายในเรื่องที่ทำให้คนส่วนใหญ่ “อยู่ดี มีสุข” แม้ว่าการ
กระทำนั้นทำให้ขาดทุนตัวเงินก็ตาม การอธิบายตั้งแต่ การมสี่วนร่วม ความร่วมมือ ความร่วมใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ความรัก และความเอ้ืออาทรต่อกัน  

ข้อเสนอแนะ เนื่องจากแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นความคิดเชิงระบบ ไม่ได้คิดแบบแยก
ส่วน การจะทำตามแนวคิดฯ ต้องทำด้วยความอดทน ขยนั มุ่งม่ันและรอบคอบ  
 

ABSTRACT 
The objectives of the research are first, to study of the three main types of arguments by 

measuring and evaluating the allocation of resources according to the philosophy of free 
capitalism allocated through money and the philosophy of sufficiency economy. Second, to 
compare the study of the effects that occur on resources when measuring and assessing 
economic activities (livelihoods) based on the free capitalist philosophy and the philosophy of 
sufficiency economy. For throughout the comparative analysis, the tools for reasoning were used 
to focus on group information. In fact, data is qualitative information that needs to be explained 
in a systematic manner, But complex elaboration is imperative with time constraints, it cannot be 
done. In this regard, explanations are taken as group data, as it is closest to qualitative data that 
can be described in broader perspective and convey significant meaning. In the literature review 
used are Money is not a number (The numerical property is grouped, ranked, equal to equal 
distance between groups and true zero)  (cited in the copyright work on the distance between 
groups as an important property in classification by Suroj Supasiripinyo) . For another important 
literature is Money is not a resource. In summary, money has an opportunity to benefit or it can 
be harmful to resources. It depends on how the process of that activity is. Ultimately, if money is 
in the hands of good people, it has a constructive effect. But if in the wrong hands, it will be a 
way of depreciation, completely depreciation, in case of being talented and not good, the more 
destructive power.  

The results of the first objective study according to the philosophy of free capitalism, 
"spend money" describes inputs, processes, and allocation measurement and evaluation. For the 
philosophy of sufficiency economy, the sequence of processes explained is self-reliance, 
dependence in small groups of society and dependence in large groups by explaining straight 
forward on the matter of well-being. In the second objective, the consequences are that when 
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we carry out our activities according to the philosophy of free capitalism, there are a 
deterioration, waste of resources and still affect the present. Including disease problems caused 
by the corona virus or COVIC 19. And that is still a big problem is the 2.5 PM dust problem, the 
problem of fighting and contention from the individual, family, social group level and large 
society (war). In the philosophy of sufficiency economy, the explanation of the logical consistency 
is both academic principles (types of qualitative and group information) and facts and emphasize 
the explanation of the reasoning (according to the relationship principle).  The initial idea is to 
allocate three major types of resources: natural resources, human resources, and human-
generated resources that refers to art and culture that make people have a delicate mind and 
beauty to see the value of different things. The result is a normal coexistence between people 
and people and people and various environments.  As in literature, the sufficiency economy 
philosophy was applied in SGS (Thailand) Company Limited and Chokchai Farm Produce 
Company Limited.  

Discussion: the main indicator that the philosophy does not value money is the work 
principle in the matter. "Loss is profit", which explained directly to the goal in the matter of "living 
well". Even if the action caused the loss of money. And they are explained from participation, 
cooperation, cooperation, generosity, generosity, love and generosity. 

Suggestion: Due to the fact that the philosophy of sufficiency economy is a systematic 
thinking. It is not a modular thinking. Following the concept, It must be done with patience, 
diligence, determination and thoughtfulness. 
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แนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญระดับพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) จังหวัดพิษณุโลก 

 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (พิษณุโลก)1 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์1 
*corresponding author e-mail : Zone2@oae.go.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก และ
สินค้าทางเลือกในการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 2) จัดทำแนวทางและมาตรการจูงใจในการผลิตสินค้า
เกษตรตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้าว กลุ่มผลิตในพื้นที่เหมาะสมมากและปานกลาง (S1,S2) มีต้นทุนการผลิต 4,432.17 
บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 5,354.58 บาทต่อไร่และผลตอบแทนสุทธิ922.41 บาทต่อไร่ กลุ่มผลิตในพ้ืนที่เหมาะสมน้อย 
และไม่เหมาะสม (S3,N) มีต้นทุนการผลิต 4,101.62 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทน 4,338.12 บาทต่อไร่ และ
ผลตอบแทนสุทธิ 236.50 บาทต่อไร่ ด้านการบริหารจัดการข้าว มีความสมดุลของสินค้าโดยผลผลิตในจังหวัด (Supply) 
1,319,933 ตัน เป็นความต้องการ (Demand) ของโรงสีแปรสภาพข้าวสาร 1,253,438 ตัน ใช้ทำพันธุ์ 50,570 ตัน เพ่ือ
การบริโภค 8,125 ตัน และส่งขายนอกจงัหวัด 7,800 ตัน 2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลุ่มผลิตในพ้ืนที่เหมาะสมมาก และปาน
กลาง (S1,S2) มีต้นทุนการผลิต 5,184.02 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 5,286.79 บาทต่อไร่และผลตอบแทนสุทธิ 102.77 
บาทต่อไร่ กลุ่มผลิตในพ้ืนที่เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม (S3,N) มีต้นทุนการผลิต 4,620.56 บาทต่อไร่ ได้รับ
ผลตอบแทน 4,500.17 บาทต่อไร่และขาดทุนสุทธิ 120.39 บาทต่อไร่ ด้านการบริหารจัดการผลผลิตมีความสมดุลของ
สินค้าโดยผลผลิตในจังหวัด (Supply) 263,059 ตัน เป็นความต้องการใช้ (Demand) ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ในจังหวัด 157,835 ตัน ส่งขายไปจังหวัดอ่ืน 99,963 ตัน และกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 5,261 ตัน 3) ยางพารา กลุ่มผลิต
ในพ้ืนที่เหมาะสมมากและปานกลาง (S1,S2) มีต้นทุนการผลิต 4,276.59 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 5,642.66 บาทต่อไร่
และผลตอบแทนสุทธิ 1,366.07 บาทต่อไร่ กลุ่มผลิตในพื้นที่เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม (S3,N) มีต้นทุนการผลิต 
5,364.23 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทน 4,907.46 บาทต่อไร่ ทำให้ขาดทุนสุทธิ 456.77 บาทต่อไร่ ด้านการบริหาร
จัดการผลผลิตมีความสมดุลของสินค้า โดยผลผลิตในจังหวัด (Supply) 68,240 ตัน เป็นความต้องการ (Demand) ของ
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปในจังหวัด 54,540 ตัน และโรงงานแปรรูปในภาคตะวันออกและภาคใต้ 13,700 ตัน  

สำหรับสินค้าทางเลือกได้แก่ 1) มะม่วงน้ำดอกไม้ มีต้นทุนการผลิต 11,447.24 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทน 
52,086.57 บาทต่อไร่และผลตอบแทนสุทธิ40,639.33 บาทต่อไร่ ด้านปริมาณผลผลิต (Supply) 37,375 ตัน ส่วนใหญ่
เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ (เบอร์ 4) ส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมีเพียง 10,247 ตัน ในขณะที่ความต้องการ (Demand) 
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของตลาดทั้งในและนอกจังหวัดมีประมาณ 10,583 ตันต่อปี จะเห็นได้ว่า ปริมาณผลผลิตมะม่วง
น้ำดอกไม้สีทองยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอีกจำนวน 336 ตัน 2) กล้วยน้ำว้า มีต้นทุนการผลิต ปีที่ 1 
6,831.20 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทน 6,200 บาทต่อไร่ ทำให้ขาดทุนสุทธิ 631.20 บาทต่อไร่ สำหรับปีที่ 2 ถึง 3 
ต้นทุนการผลิตปีละ 2,515.20 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทน 10,530 บาทต่อไร่และผลตอบแทนสุทธิ 8,014.80 บาทต่อ
ไร่ ด้านปริมาณผลผลิต (Supply) 36,032 ตัน ขณะที่ความต้องการ (Demand) ของผู้ประกอบการแปรรูปและตลาด
ทั่วไปทั้งในและนอกจังหวัดมีประมาณ 41,197 ตันต่อปี จะเห็นว่า ปริมาณผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด
อีก จำนวน 5,165 ตัน 3) พืชผักปลอดภัยมีต้นทุนการผลิตจำแนกตามชนิด คือ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง และผักขม 
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12,231.38 15,433.95 4,921.54 และ 16,141.38 บาทต่อไร่ ได้รับผลตอบแทน 39,978.97 30,400 15,525 และ 
28,780.80 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ 27,747.59 14,966.05 10,603.46 และ 12,639.42 บาทต่อไร่ ตามลำดับ โดย
ผลผลิตร้อยละ 60 จำหน่ายผ่านศูนย์กระจายสินค้าบริษัท Tops Supermarket ร้อยละ 20 จำหน่ายตามตลาดนัด
บริเวณโรงพยาบาลพุทธชินราชและที่เหลือ ร้อยละ 20 จำหน่ายตามตลาดนัดทั่วไป ซึ่งปัจจุบันปริมาณผลผลิตยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพโดยการบริโภคอาหารปลอดภัยมากขึ้น  

สำหรับแนวทางบริหารจัดการพ้ืนที่ตามศักยภาพความเหมาะสมแผนที่ Agri - Map จังหวัดพิษณุโลก แบ่งเป็น 
2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผลิตในพื้นที่เหมาะสมมากและปานกลาง (S1,S2) ควรมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การ
ลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ การพัฒนาการผลิตยกระดับสู่มาตรฐานการผลิต การ
รับรองแบบมีส่วนร่วม การรวมกลุ่มแปรรูปสู่ธุรกิจเกษตร การสร้างตราสินค้า และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์พัฒนาสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรเชื่อมโยงวิถีการชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างตลาดเฉพาะสินค้ามาตรฐานปลอดภัยและ
ยกระดับราคา การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตอนุรักษ์ดิน/น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การวางแผนการผลิตโดยใช้
หลักตลาดนำการผลิต การพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและสนับสนุนสินเชื่อสร้างโรงอบ ลานตาก และคลังสินค้า 
รวมทั้งแหล่งเงินทุนสร้างแหล่งน้ำในไร่นา เช่น บ่อบาดาล ธนาคารน้ำใต้ดิน และระบบประปาภูเขา สำหรับกลุ่มที่ 2 
ผลิตในพ้ืนที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3,N) แบ่งได้เป็น 1) กรณีปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าทางเลือก (Future Crop) 
ในพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3,N) ได้แก่ พ้ืนที่ปลูกข้าว 90,286.15 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 227,269.82 ไร่ 
และยางพารา 63,010.21 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการปลูกไม้ผลเพ่ือปรับเปลี่ยนรวม 66,895 ไร่ 2) ส่วนกรณี
ไม่ปรับเปลี่ยนสืบเนื่องมาจากเกษตรกรอาจจะมีความชำนาญการผลิตสินค้าชนิดเดิม เกษตรกรเป็นผู้สูงอายุ ขาดแคลน
แรงงานครัวเรือนความไม่มั่นใจต่อระดับราคาและแหล่งรับซื้อผลผลิต การมีภาระผูกพันกับผู้ประกอบการเอกชน และ
สถาบันการเงินที่สนับสนุนสินเชื่อ/ปัจจัยการผลิต ดังนั้น ควรเน้นการพัฒนาปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสม เช่น ตรวจ
วิเคราะห์รายแปลงเพ่ือใช้สารปรับปรุงบำรุงดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การปลูกพืชตระกูลถั่ว ถ่ายทอดองค์ความรู้การ
จัดการฟาร์มที่ดี รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ธนาคารน้ำใต้ดิน และบ่อบาดาล เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตมาก
ยิ่งขึ้น 

สำหรับมาตรการจูงใจที่เกษตรกรต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนช่วยเหลือ  หากเข้าร่วม
โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญในพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3,N) เป็นสินค้าทางเลือก
ภายใต้โครงการ Zoning by Agri – Map เรียงตามความต้องการจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) การจัดหาตลาดรับซื้อผลผลิต
ที่แน่นอนและประกันราคารับซื้อผลผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ 2) การสนับสนุนแหล่งเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ำเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา ฯลฯ รวมทั้งสิทธิในการซื้อ
ปัจจัยการผลิตราคาต่ำกว่าราคาตลาด 4) การให้สิทธิการเช่าเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร ในราคาต่ำกว่าการเช่า
ทั่วไป 5) การสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการและนำองค์ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีนวัตกรรม การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การต้านทานโรคแมลงและศัตรูพืช การลดต้นทุน ข้อมูลด้านการตลาด 6) การสนับสนุนการ
รวมกลุ่มการผลิตและแปรรูป รวมทั้งยกระดับสู่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้และ
ความเข้าใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง และ 7) การสนับสนุนเงินชดเชยหรือเงินช่วยเหลือ กรณีผลผลิตสินค้าทางเลือก
ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

คำสำคัญ: โซนนิ่ง, สินค้าทางเลือก, ต้นทนุผลตอบแทน, มาตรการจูงใจเกษตรกร 
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การศึกษาการผลิตและการตลาดกาแฟอาราบิกาของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลกูกาแฟ จังหวัดน่าน 
 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (พิษณุโลก) 1 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์1 

*corresponding author e-mail : zone2@oae.go.th 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกาแฟอาราบิกาของ

เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน และ 2) เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด วิถีการตลาด 
และส่วนเหลื่อมการตลาดกาแฟอาราบิกาจังหวัดน่าน  
 ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ยไร่ละ 6,507.08 บาท จำแนกเป็นต้นทุนผันแปรเฉลี่ย
ไร่ละ 4,675.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.85 ของต้นทุนรวมต่อไร่ และต้นทุนคงที่เฉลี่ยไร่ละ 1,831.47 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 28.15 ของต้นทุนรวมต่อไร่ โดยเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตสารกาแฟได้เฉลี่ยไร่ละ 73 กิโลกรัม และราคาที่
เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 165.55 บาท ดังนั้น เกษตรกรจะมีรายได้เฉลี่ยไร่ละ 12,085.15 บาท เมื่อหัก
ต้นทุนการผลิตต่อไร่ออกแล้ว ปรากฏว่าเกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนสุทธิหรือกำไรเฉลี่ยไร่ละ 5,578.07 บาท หรือ
คิดเป็น 76.41 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ในส่วนของต้นทุนผันแปร พบว่าค่าแรงงานมีต้นทุนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
47.32 ของต้นทุนรวมต่อไร่ รองลงมา ได้แก่ค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 20.14 ของต้นทุน รวมต่อไร่ สำหรับต้นทุนคงที่ 
พบว่า ค่าเฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิตมีต้นทุนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.76 ของต้นทุนรวมต่อไร่ รองลงมา ได้แก่ค่า
เช่าที่ดิน และค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร ตามลำดับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการผลิตกาแฟอาราบิกาของเกษตรกรมี
ต้นทุนแรงงาน และต้นทุนค่าปุ๋ยที่ค่อนข้างสูง 
 ด้านส่วนประสมการตลาด พบว่า ผลิตภัณฑ์ควรจะต้องเลือกใช้กาแฟสายพันธุ์อาราบิกา 100% ทีม่ีคณุภาพ 
รสชาติดีกลมกล่อม มีกลิ่นหอมของกาแฟ และจะต้องมีให้เลือกหลากหลายผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ
ของตลาด รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จะต้องมีเอกลักษณ์  และตราสินค้ามีรูปแบบที่สวยงาม ควรเพ่ิมช่องทางการ
จำหน่ายออนไลน์ให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็ว ส่วนราคาควรมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคยินดีจ่ายเงินเพ่ือแลกกับความพึงพอใจหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับ เนื่องจากราคาเป็น
ส่วนสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟ และควรมีการส่งเสริมการตลาดโดยให้ส่วนลดราคา พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกาแฟให้มากขึ้นเพ่ือให้เป็นรู้จักในวงกว้าง
มากขึ้น 
 ด้านวิถีการตลาด พบว่า เกษตรกรจะจำหน่ายผลผลิตให้แก่วิสาหกิจชุมชนทั้งหมดทั้งในรูปผลผลิตกาแฟสด 
(เชอรี่) กาแฟกะลา และสารกาแฟ (ท่ียังไม่ผ่านการคั่ว) เมือ่วิสาหกิจชุมชนรับซื้อผลผลิตแล้วจะนำไปแปรรูปเป็นสาร
กาแฟ โดยจะจำหน่ายให้แก่ร้านกาแฟมากที่สุด ร้อยละ 57 และจำหน่ายให้แก่โรงคั่วกาแฟ ร้อยละ 40 เมื่อโรงคั่ว
กาแฟรับซื้อสารกาแฟมาจากวิสาหกิจชุมชนแล้ว จะนำไปแปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟคั่ว เพ่ือจำหน่ายให้แก่ร้านกาแฟ
ทั้งหมด ส่วนร้านกาแฟจะรับซื้อเมล็ดกาแฟคั่วและสารกาแฟ (ท่ียังไม่ผ่านการคั่ว) ทั้งจากโรงคั่วกาแฟในจังหวัดและ
วิสาหกิจชุมชน โดยจะรับซื้อสารกาแฟ (ท่ียังไม่ผ่านการคั่ว) และเมล็ดกาแฟคั่วจากวิสาหกิจชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 
57 รองลงมา ได้แก่การรับซื้อเมล็ดกาแฟคั่วจากโรงคั่วกาแฟในจังหวัด ร้อยละ 40 สำหรับสารกาแฟ (ที่ยังไม่ผ่าน
กาแฟคั่ว) ร้านกาแฟที่มีโรงคั่วเป็นของตนเอง จะนำมาแปรรูป (ค่ัว) เป็นเมล็ดกาแฟคั่วบดเพ่ือชงเป็นเครื่องดื่มกาแฟ
สด 
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และมีบางส่วนจำหน่ายเป็นเมล็ดกาแฟคั่วบรรจุซองให้แก่ผู้บริโภค ร้อยละ 97 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3 วิสาหกิจ
ชุมชนจะจำหน่ายในรูปเครื่องดื่มกาแฟสดให้แก่ผู้บริโภค 
 ด้านส่วนเหลื่อมการตลาด พบว่ามี 2 กรณี ได้แก่ 1) กรณีวิสาหกิจชุมชนรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพ่ือ
จำหน่ายให้แก่โรงคั่วกาแฟ พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีส่วนเหลื่อมการตลาดจากการจำหน่ายสารกาแฟให้แก่โรงคั่ว
กาแฟ กิโลกรัมละ 359.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.99 ของราคาขายปลีกขั้นสุดท้าย และโรงคั่วกาแฟ มีส่วนเหลื่อม
การตลาดจากการจำหน่ายสารกาแฟให้แก่ร้านกาแฟ กิโลกรัมละ 990 บาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของราคาขายปลีกข้ัน
สุดท้าย และร้านกาแฟมีส่วนเหลื่อมการตลาดจากการจำหน่ายสารกาแฟให้แก่ผู้บริโภค กิโลกรัมละ 2,985 บาท คิด
เป็นร้อยละ 66.33 ของราคาขายปลีกขั้นสุดท้าย และ 2) กรณีวิสาหกิจชุมชนรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพ่ือ
จำหน่ายให้แก่ร้านกาแฟ พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีส่วนเหลื่อมการตลาดจากการจำหน่ายสารกาแฟให้ร้านกาแฟ 
กิโลกรัมละ 1,084.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.10 ของราคาขายปลีกขั้นสุดท้าย และร้านกาแฟมีส่วนเหลื่อม
การตลาด จากการจำหน่ายสารกาแฟให้แก่ผู้บริโภค กิโลกรัมละ 3,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.22 ของราคาขาย
ปลีกขั้นสุดท้าย ดังนั้นเมื่อพิจารณาทั้ง 2 กรณี พบว่า กรณีวิสาหกิจชุมชนรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพ่ือจำหน่าย
ให้แก่ร้านกาแฟนั้น จะมีส่วนเหลื่อมการตลาดและได้รับกำไรที่สูงกว่ากรณีรับซื้อเพ่ือจำหน่ายให้แก่โรงคั่วกาแฟ 
อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวจะมีต้นทุนการตลาดที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน เมื่อพิจารณาตลอด
เส้นทางการจำหน่ายกาแฟอาราบิกาตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงผู้บริโภค พบว่า ร้านกาแฟเป็นหน่วยธุรกิจที่มีส่วน
เหลื่อมการตลาดและกำไรสุทธิมากที่สุดจากทั้ง 2 กรณ ีเนื่องจากสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการแปรรูปสารกาแฟให้
เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟ เพ่ือจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคได้ 
 จากการศึกษาดังกล่าวมีข้อเสนอแนะในด้านการผลิต กล่าวคือ ภาครัฐควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่ช่วยในการ
ผลิต การดูแลรักษา รวมถึงการเก็บเกี่ยว เพ่ือทดแทนแรงงานคนให้มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือช่วย
ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ควรสนับสนุนเทคโนโลยีในการแปรรูปให้เกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน 
เน้นการสร้างกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และสามารถผลิตกาแฟที่มีคุณภาพได้ ในส่วนของด้านการตลาด
ควรให้มีการจัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดการแข่งขันประกวดการคั่วกาแฟ เพ่ือยกระดับโรงคั่วกาแฟให้มี
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น และควรสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ตลอดจนประชาสัมพันธ์กาแฟ
คุณภาพของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคมากข้ึน เพ่ือช่วยสนับสนุนการเติบโตของกาแฟคุณภาพในอนาคต 
 
คำสำคัญ: กาแฟอาราบิกา, ส่วนประสมการตลาด, ต้นทุนและผลตอบแทน, ส่วนเหลื่อมการตลาด 
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ปัจจัยการเลือกที่พัก: ศึกษาจากความคิดเห็นนักท่องเที่ยวบนสื่ออโกดา บุ๊คกิ้งดอทคอม และเฟสบุ๊ก  
ซันไชน ์พาราไดซ์ รีสอร์ท ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  

Accommodation selection factors: Study from tourists' reviews on Agoda, Booking.com, and 
Facebook who stay at Sunshine Paradise Resort, Ang Thong Sub-district, Thap Sakae District, 

Prachuap Khiri Khan Province  
  

นภสร นุชสุ่ม* นัฐชา อนุจิ้  อนุพันธ์ ชัยนุวัฒนาพล  จิระพงค์ เรืองกุน  วิทยา นามเสาร์   
หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
*corresponding author e-mail : May-napasorn@hotmail.com 

  
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาปัจจัยการเลือกท่ีพัก ศึกษาจากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักซัน
ไชน์ พาราไดซ์ รีสอร์ท ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวบนสื่ออโกด้า บุ๊คกิ้งดอทคอม และเฟสบุ๊ก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – เดือน
ตุลาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 365 ความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ใช้เทคนิคการจัดกลุ่ม การ
วิเคราะห์เพ่ือแสดงตัวอย่าง และการแจงนับ   

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการเลือกที่พักจากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักซันไชน์ พาราไดซ์ รีสอร์ท 
ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 7 ประการ ได้แก่ การบริการ บรรยากาศห้องพัก สิ่งอำนวย
ความสะดวก ทำเลที่ตั้ง กิจกรรมระหว่างพักแรม ความปลอดภัย และราคา ผลการวิจัยนี้ เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจที่พักเพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจนักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น  
  
คำสำคัญ: การเลือกที่พัก, ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว, ความคิดเห็นจากลูกค้า   
  

ABSTRACT 
The purposes of the research were to determine the accommodation selection factors by 

studying the reviews of tourists who stayed at Sunshine Paradise Resort, Angthong Sub-district, Thap 
Sakae District, Prachuap Khiri Khan Province. Qualitative research design was used.  Data were 
collected from tourists' reviews on Agoda, Booking.com, and Facebook from October 2014 - October 
2020, totaling 365 reviews. Data were analyzed by content analysis, using clustering, illustrative 
method, and counting techniques.  

The research findings showed that the accommodation selection factors based on the reviews 
of tourists who stay at Sunshine Paradise Resort, Ang Thong Sub-district, Thap Sakae District, Prachuap 
Khiri Khan Province, there are 7 factors: service, room atmosphere, facility, location, activities during 
the stay, safety and price. The results will be benefit for entrepreneurs in the development of the 
accommodation in order to better meet the needs and impress tourists.  
Keywords: Accommodation Selection, Hotel and Tourism Business, Customer Reviews  
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สภาพและศกัยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่  
Condition and Potential of Elderly Health Tourism Management in Phrae Province  

 
วรัญญู รีรมย์   

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวสูงอายุในจังหวัด
แพร่ 2) ศักยภาพและความสามารถในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ในการตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุต่อองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประชากรที่ศึกษาคือผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล และหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาได้
ค่าความเท่ียงทั้งฉบับ 0.96 และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) จังหวัดแพร่มีความพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีธรรมชาติที่สวยงาม มี
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุและภูมิปัญญาที่มีความหลากหลาย ประกอบกับผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ มี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ในระดับดีและมีสุขภาพดีช่วยเหลือตนเองได้ สามารถ
พัฒนาเป็นผู้ให้บริการหรือเป็นนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดแพร่ได้ แต่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไม่
บ่อยครั้งเนื่องจากมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง  2) แรงจูงใจในการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ของผู้สูงอายุ
เป็นการไปเยี่ยมญาติพ่ีน้อง เน้นความประหยัด และมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 3) ด้าน
สาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน และความปลอดภัยของเมืองท่องเที่ยว เป็นความต้องการสูงที่สุดของนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุที่มีต่อสถานประกอบการการท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ 4) ด้านการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่        
มีปัจจัยสำคัญคือปัจจัยด้านบริการ ราคา สถานที่ให้บริการ และสิ่งสำคัญที่ถือเป็นกลยุทธ์ด้านบริการประกอบด้วย 
ความสะดวกและความรวดเร็ว 5) จังหวัดแพร่มีศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้เป็น   
อย่างดี  

 
คำสำคัญ: การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ผู้สูงอายุ, จังหวัดแพร่  
 

ABSTRACT  
The purposes of the research were to 1) condition of health tourism among elderly 

tourists in Phrae Province 2) a potential and ability to manage tourist attractions of Phrae 
Province to meet the needs of elderly tourists for health tourism components. The population of 
the study was 400 elderly aged 60 years and over. The questionnaire was used to collect data. 
The validity of the questionnaire by using the alpha coefficient method, the accuracy was 0.96 
and the data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation.  

The research results were as follows: 1) Phrae Province is ready for health tourism, 
beautiful nature diverse arts, cultures, archaeological sites, antiques and wisdom. Together with 
the elderly people in Phrae Province have good physical, mental, social and spiritual health care 
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behaviors and good health to help themselves, able to develop as a service provider or as a 
health tourist in Phrae Province, there were infrequent health tourism behaviors due to moderate 
economic status. 2) Elderly motivative for tourism in Phrae Province is visiting relatives, focus on 
saving and there are historical attractions, archaeological sites. 3) Utilities, infrastructure and safety 
of tourist cities is the highest demand of elderly tourists towards tourism enterprises in Phrae 
Province. 4) Tourism services of Phrae Province, there are key factors: service factor, property 
price, and the important things considered as a service strategy include convenience and speed 
and 5) Phrae province has the potential to meet the needs of the elderly as well.  

 
Keywords: Health Tourism Management, Elderly, Phrae Province.  
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การประยุกต์ใช้การจัดกลุ่มเชิงพื้นที่ตามความหนาแน่นของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความ
สะดวก กรณีศึกษา อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ์

Applied DBSCAN Clustering Algorithm to Identify Tourism and Hospitality Zone 
Case study of Sikhoraphum District at Surin Province 

 
สุภาวดี  พบพิมาย1* และจงกล  จันทร์เรือง2 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน1,2 

*corresponding author e-mail : supawadee.ph@sci.rmuti.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันมีการนำรูปแบบการจัดกลุ่มข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data Clustering) เข้ามาช่วยงานด้านการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้สำหรับ
การตัดสินใจด้านการพัฒนาเมืองหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) จัด
กลุ่มยา่นการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 2) ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มย่านการ
ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และ 3) เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและสิ่ง
อำนวยความสะดวก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) การ
จัดเก็บข้อมูล (2) การจัดเตรียมข้อมูล (3) การจัดเตรียมเครื่องมือในการวิเคราะห์  (4) การจัดกลุ่มข้อมูลด้วย 
DBSCAN Clustering Algorithm และ (5) การแสดงผลลัพธ์ด้วยภาพ เช่น กลุ่มย่านการท่องเที่ยว แผนที่การ
กระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก และเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งนี้ การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วย  DBSCAN Clustering Algorithm 
ดำเนินการประเมินด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดกลุ่มแก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านท่องเที่ยว จำนวน 3 ท่าน 
และ ด้านดิจิทัล จำนวน 3 ท่าน  

การดำเนินงานจากการนำข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าสู่โปรแกรม R 
Studio, R Language และ Shiny Web Application ด้วยการจัดกลุ่มของ DBSCAN Algorithm ผลการวิจัยพบว่า 
1) พ้ืนที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีการกระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก แบ่งออกเป็น 
2 ย่าน คือ ย่านเส้นทางรถไฟและเส้นถนนหลักหมายเลข 226 กับย่านชุมชนท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ด้านบนของอำเภอ
ศีขรภูมิ 2) ผลการจัดกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วย DBSCAN Clustering Algorithm พบว่า 
เมื่อค่าของ Eps : 0.01 / MinPts : 3 พบว่า กลุ่มย่านการท่องเที่ยว มีจำนวน 7 กลุ่ม และ เมื่อค่า Eps : 0.01 / 
MinPts : 5 พบว่า กลุ่มย่านการท่องเที่ยว มีจำนวน 4 กลุ่ม แสดงให้เห็นผลการดำเนินการจัดกลุ่มย่านการท่องเที่ยว
และสิ่งอำนวยความสะดวกชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อจำนวน point เพ่ิมขึ้น และ 3) ผลการเลือกกลุ่มย่านการท่องเที่ยว
เพ่ือการเชื่อมโยงเส้นการท่องเที่ยว คือ กลุ่มย่านเส้นทางรถไฟและเส้นถนนหลักหมายเลข 226 เนื่องจากมีความ
หนาแน่นและมีความชัดเจนของกลุ่มย่านการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก  ทั้งนี้ ผลการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า การดำเนินการดังกล่าวสามารถช่วยให้กลุ่มย่านการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมและความ
น่าสนใจ อยู่ในระดบัดี ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 (S.D. = 0.84)   
คำสำคัญ: การจัดกลุ่มเชิงพื้นที่, ดีบีสแกนด์คลัสเตอร์ริ่งอัลกอริทึม, กลุ่มย่านการท่องเที่ยว 
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ABSTRACT 
Nowadays, the Spatial Data Clustering model has been used to assist in the analysis of 

spatial data for tourist sites and services. To use the data analysis results for making decisions 
about urban development or spatial tourism development. Therefore, this research aims are first, 
group tourism of Sikhoraphum Districts, Surin Province, second, study and analyze the tourism 
group of Sikhoraphum District, Surin Province and third linking tourist routes Sikhoraphum District, 
Surin Province. This research consisted of 5 steps: (1) Data Storage, (2) Data Preparation, (3) 
Preparation of Analytical Tools, (4) Group with DBSCAN Clustering Algorithm ,and (5) Display of 
visual results, such as tourism district groups, Map of distribution of tourist attractions ,and 
tourism linking routes, the efficiency group of tourist attractions and services by DBSCAN 
Clustering Algorithm. In this research conducted the evaluation by presenting the results of the 
group performance to 3 experts in tourism and 3 people from spatial information of tourist into 
this program R Studio, R language and Shiny Web Application with group of DBSCAN Algorithm. 
The results of research were found that (1) There is a spreading of attraction and services in 
Sikhoraphum District, Surin Province by divided into 2 areas: nearly district, railway of main street 
226 and community tourism district in the upper areas of Sikhoarphum District, (2) the result of 
tourist group sites and feel comfortable. DBSCAN Clustering Algorithm has been found that the 
value is Eps: 0.01 / MinPts: 3. It was found that there were 7 tourism groups and then the value 
was Eps: 0.01 / MinPts : 5. Also it was found the 4 group number of tourism that shown more 
clearly about the result that has increased the group of tourist. And (3) the result of selecting a 
group of tourism for connecting the routes, railway and the main street 226. Due to the area of 
people and clarity of the tourism groups, the results of the expert have evaluated that it helps 
and support the tourism group in district to be interesting with the value of 4.5 (S.D. = 0.84). 
 
Keywords: Spatial Data Clustering, DBSCAN Clustering Algorithm, Grouping Tourism Zone 
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*corresponding author e-mail : teerapattara3465@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออัตลักษณ์ของอาหาร

ท้องถิ่นในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในอำเภอเขาค้อ จำนวน 400 คน โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับคืนจำนวนร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออัตลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านลักษณะและประเภทของอาหารท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ด้านเครื่องเทศ เครื่องปรุง 
วัตถุดิบ อยู่ในระดับมาก ด้านสูตรและสัดส่วนของอาหาร อยู่ในระดับมาก ด้านเสน่ห์ของการปรุงอาหารอย่างถูกวิธี 
อยู่ในระดับมาก ด้านรสชาติของอาหาร อยู่ในระดับมาก ด้านความสะอาดของอาหาร อยู่ในระดับมาก ด้าน
ผู้ประกอบการร้านอาหาร และภัตตาคารในพ้ืนที่ อยู่ในระดับมาก ส่วนในด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ด้านข้อมูล
ข่าวสาร อยู่ในระดับมาก และด้านราคา อยู่ในระดับมาก 
 
คำสำคัญ: อัตลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น, ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงอาหาร, อำเภอเขาค้อ 
 

ABSTRACT 
 
The purposes of the research were to 1) to study the satisfaction of tourists with the 

identity of local food in Khao Kho District, Phetchabun and 2) to study the factors affecting 
decision-making for gastronomy tourism in Khao Kho District, Phetchabun. This research is a 
quantitative research. The researcher conducted the study by using questionnaires. To collect 
data from groups of tourists who visit at Khao Kho for 400 people by accidental sample selection. 
Research tools are questionnaires for data collection and data validation 100 percent returned 
questionnaires. Statistics used in data analysis were percentage, average, and standard deviation. 
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The research findings showed that the satisfaction of tourists with identity of local foods 
are at high level. When considering each aspect, it was found that Nature and type of local foods 
are at high level, in terms of spices and ingredients are at high level, formulas and portions of 
food are at high level, the charm of cooking properly is at high level, the taste of foods are at 
high level, food cleanliness are at high level and the restaurants in the area are at high level. In 
terms of factors affecting the decision-making of gastronomy tourism are at high level. When 
considering each aspect, it was found that Tourist attractions are at high level, information Is at a 
high level and price is at a high level. 
 
Keywords: Identity of local Food, Factors affecting tourism, Gastronomy tourism, Khao kho District 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence System : BI) เป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง 
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในองค์กรหรืองานลักษณะต่างๆ มากขึ้นอาทิ เช่น ประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม 
โรงพยาบาล เกษตรกรรม และงานด้านธุรกิจด้านอื่นๆ ซึ่งระบบธุรกิจอัจฉริยะนั้นเป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บ จัดการ 
วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูลสําหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสามารถเป็นได้ทั้งระบบที่พัฒนาขึ้นหรือการใช้
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่มาประยุกต์และสร้างให้เกิดกระบวนการตามหลักการของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุน
กระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเป็นเครื่องมือในการจัดทํารายงาน  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติในการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการ
ขายของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรผักเชียงดา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ โดย
ได้นำหลักการระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ (Microsoft 
Power BI) และโปรแกรมทาโบล์ว(Tableau) เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการขายของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
เชียงดา   ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการดำเนินงานมีการศึกษาข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูล 
และแสดงผลภาพรวม (Dashboard)  มีขั้นตอนการศึกษา 5 ขั้นตอนดังนี้คือ (1) ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงดา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (2) 
ศึกษาเครื่องมือที่เหมาะสมตามหลักการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ (3) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (4) 
ออกรายงานการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของงานขายวิสาหกิจชุมชน และ (5) การประเมินสารสนเทศควบคู่ไปกับ
ผู้ใช้งาน ผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบูรณาการเครื่องมือที่หลากหลายเพ่ือให้สามารถทำงานได้ตาม
หลักการของระบบธุรกิจอัจฉริยะทำให้ผู้ใช้เกิดความง่ายในการสร้างรายงานและสามารถได้รายงานที่ตอบคำถามของ
ผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน  
  
คำสำคัญ: ระบบธุรกิจอัจฉริยะ, การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว, วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
  

ABSTRACT  
In the present day, the Business Intelligence System (BI) has been discussed widely, also 

many programs have been developed in BI for improve BI that can be applied in several areas 
such as industry, hospital, agriculture and other aspects of the business. The BI is the system of 
use for storing, managing, analyzing and presenting data for decision making of Executive Level. In 
addition, The system can either be developed or used software to existing applications and 
create a process based on the principles of business intelligence for supporting the process of 
gathering information, data analysis and making the report.  
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The purposes of the research were to Data Analysis Model based on the Principles of 
Business Intelligence, : A Case Study of Herbal Chiang Da Community Enterprise, Saluang Sub-
district, Mae Rim District, Chiang Mai Province, by applying the principles of business intelligence 
through Microsoft Power BI program and Tableau program to support the analysis of sales data of 
herbal community enterprises Chiang Da, Tambon SaLuang, Mae Rim District, Chiang Mai Province. 
There are 5 steps of this study (1) gathered information from documents and interviews with 
staffs. (2) Searching the suitable tools for the principle of BI (3) Analyzing data with BI (4) Creating 
the report of analysis the movement of sales data of herbal community enterprises Chiang Da, 
Tambon SaLuang, Mae Rim District, Chiang Mai Province and (5) Evaluating the information 
alongside users. The results show that analyzing data by integrating multiple tools following the 
principle of the business intelligence system leads to an easy for users in forming reports and in 
answering all of the manager's questions.  

  
Keywords: Business Intelligence System,  Movement Sale Data Analysis , The Herbal Community 

Enterprises  
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เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือสนับสนุนการตลาดออนไลนส์ินค้าโอทอปหมูฝอยกรอบโกเนียร 
Web Application to Support Online Marketing Crispy Shredded Pork OTOP 

Products 
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บทคัดย่อ 
วตัถปุระสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการตลาดออนไลน์สินค้าโอ

ทอปหมูฝอยกรอบโกเนียรจังหวัดนครสวรรค์ โดยการศึกษานี้เริ่มจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งสัมภาษณ์ความต้องการของระบบจากผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกค้า และผู้สนใจผลิตภัณฑ์ จากนั้นนำข้อมูล
ที่ได้มาทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แล้ววิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุด้วย UML จากนั้นออกแบบ User Interface และ
นำมาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือสนับสนุนการตลาดออนไลน์สินค้าโอทอปหมูฝอยกรอบโกเนียรด้วยโปรแกรม 
Sublime Text3 และใช้ภาษา HTML, CSS, PHP, JavaScript และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL จากนั้นนำ
ระบบไปทดลองใช้และทำการประเมินโดยประเมินจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เว็บฯ ได้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกค้า 
และผู้สนใจผลิตภัณฑ์ จำนวน 54 คน ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ใช้เว็บฯ มีความพึงพอใจในด้านฟังก์ชันตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.9 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการ
จัดการการขายผลิตภัณฑ์หมูฝอยโกเนียรสามารถช่วยให้การจัดการข้อมูลและการขายสินค้าได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ 
ระบบนี้ใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงไดท้ัง้ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเดสกท์็อป 

 
คำสำคัญ: หมูฝอยกรอบ, ระบบสนับสนุน, การตลาดออนไลน์, สินค้าโอทอป, เว็บแอปพลิเคชัน 

 
ABSTRACT 

The objective of this study was to study and develop web application to support online 
marketing of crispy shredded pork OTOP products of Nakhon Sawan. The study began from 
reviewing related documents and research, as well as interviewing owners, customers, staff and 
prospect customers about the system requirements. Next, the data was analyzed using content 
analysis. Next, data was analyzed using object-oriented design with UML. Then, user Interface was 
designed. After that the system was developed to support online marketing OTOP products using 
Sublime Text3 and using HTML, CSS, PHP and JavaScript for coding, as well as Data Base 
Management Program – MySQL. Next, the system was tested and evaluated by a sample of 54 
users. The results showed that users were satisfied with the requirements of the system at a high 
level with an average score of 4.5 standard deviations 14.9. This indicated that the sales 
management system of shredded pork products could help to manage data and sell products 
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efficiently. This system was easy to use. Also, the web application could be accessed on 
smartphones, tablets and desktops. 

 
Keywords : Crispy Shredded Pork, Supporting System, Online Marketing, OTOP Products, Web 

Application 
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ปัจจัยความต้องการตลาดแรงงานของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ที่มีตอ่นักศึกษาในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
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Business Computer Faculty of Management Uttaradit Rajabhat University  
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยเรื่องความต้องการตลาดแรงงานของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต ที่มีนักศึกษาในสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เพ่ือพัฒนาแนวโน้มการสมัครงานตรงกับวุฒิการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้และ
บุคลิกภาพให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบร้อยละและเป็นข้อคำถามแสดงความคิดเห็น 5 ระดับ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D)   
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี มีระดับวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพพนักงานบัญชี ประเภทหน่วยงานเป็นสถาบันการศึกษา มีลักษณะงานเป็น
อ่ืนๆ โปรดระบุ มีประสบการณ์ในการทำงาน 4 - 6 ปีตามลำดับ ความคิดเห็นต่อข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถและ
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ (IT) และความรูอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาความคิดเห็น
ความสามารถและทักษะทางคอมพิวเตอร์ (IT) และความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า บัณฑิตมีความรู้และทักษะในการ
พัฒนาระบบ e-Commerce มีระดับมากที่สุด รองลงมาบัณฑิตมีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป บัณฑิตมีความรู้
ทางด้านการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) ตามลำดับ ความคิดเห็นต่อข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 3 ด้าน (ด้านคุณธรรมจริยธรรม) โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณา
ความคิดเห็นพบว่า ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีระดับมาก เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคมตามลำดับ (ด้านความรู้) โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อ
พิจารณาความคิดเห็นพบว่า สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา มีระดับมาก รองลงมามีประสบการณ์ในการ
พัฒนาและการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงตามลำดับ (ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาความคิดเห็นพบว่า มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีระดับมาก รองลงมาสามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงานตามลำดับ  
 
คำสำคัญ: ตลาดแรงงาน, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ผู้ใช้บัณฑิต  
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ABSTRACT  
  Research was on labor market needs, entrepreneurs, graduate users in Computers 
Business Program. Tools used to collect information is questionnaire in percentage estimation 5 
levels. The statistics used in data analysis was descriptive statistics such as Frequency, 
Percentage, Mean (x ) and Standard Deviation (S.D).  
 The research results found that most of the respondents were males, age between 18 - 
25 years old with a bachelor's degree or equivalent.  They had a career as accountants the unit 
type was an educational institution.  They had other job descriptions, 4 - 6 years of work 
experience, respectively. Their comments were on information on computer competence and 
skills (IT) and other knowledge. Related in overall was at a high level.  When considering opinions, 
abilities and computer skills (IT) and other knowledge, found that the graduates had the 
knowledge and skills in e-Commerce system development at the highest level,  followed by the 
graduates hade skills in using the program.  The graduates have knowledge of Cloud Computing, 
respectively, their opinions on information about the characteristics of the graduates according to 
the 3 learning standard framework (moral and ethical aspects) was a most at a high level.  When 
considering the comments, it was found that  recognize the values of morality, ethics, sacrifice 
and honesty was at a high level, Respecting rules and regulations  of organization and society 
respectively (Knowledge) ware also at a high level, but considering the comments, found that 
being able to analyze problems, understand and explain computer requirements, they could also 
apply knowledge, skills and use tools suitable for problem solving at a high level, followed by 
experience in software development and practical applications respectively.  Interpersonal skills 
and responsibility ware at a high level, but when considering the comments, it found that  there 
was a high level of responsibility for the continuous development of one's own and professional 
learning, followed by the ability to assist and facilitate problem solving  in the role of a leader  or 
in the role of team members working in group.  
  
Keywords: Labor Market, Business Computers, Graduate Users  
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การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวบนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์  
กรณีศึกษา บ้านด่านนาขาม จังหวดัอุตรดิตถ์  

The Development Travel Attraction Mobile Application on Android Operating 
System : A case study Ban Dan Na Kham, Uttradit Province.  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้โมบายแอปพลิเคชัน กรณีศึกษาบ้านด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่ ใช้งานแอปพลิเคชัน การพัฒนาแอปพลิเคชันเลือกใช้โมเดล SDLC และโปรแกรม mit 
appinventor ในการพัฒนา มีแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้โมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี ่ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ กรณีศึกษา บ้านด่านนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.56 ± 0.475) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในส่วนของความรวดเร็วในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันสูงสุด (4.85 ± 
0.366) อันดับถัดมาคือ ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของแอปพลิเคชันและความเหมาะสมในการใช้ขนาด
หน้าจอที่เหมาะสมพอดี พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (4.75 ± 0.444) และความพึงพอใจในเรื่องความเหมาะสมของ
ข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน สีสันในการออกแบบแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ (4.70 ± 
0.470) ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวภายในตำบล
บ้านด่านนาขามมากขึ้น จากการจัดกิจกรรมโครงการ Bike for Rest Best for life โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ่านโมบายแอปพลิเคชันที่พัฒนา ทำให้มีนักท่องเที่ยวทีส่นใจเข้ามาเข้าร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวภายในชุมชน  เพ่ือ
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจภายในจังหวัดอีกด้วย  
  
คำสำคัญ: โมบาย, แอปพลิเคชัน, แหล่งท่องเที่ยว, บ้านด่านนาขาม  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to develop a mobile application of tourist attractions 

on the Android operating system and to study the satisfaction of mobile application users; case 
study in Ban Dan Na Kham, Uttaradit province. The samples were the people who used mobile 
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application. Application development choose a System Development Life Cycle (SDLC model) 
and mit appinventor program. The research equipment was a satisfaction questionnaire on 
mobile application of tourist attractions. The statistical analysis were frequency, percentage, 
mean and standard deviation.  

The research results were found that the user’satisfaction toward the mobile application 
of tourist attractions on the Android operating system; case study in Ban Dan Na Kham, Uttaradit 
province was found that the overall satisfaction was very high (4.56 ± 0.475). The issue that 
showed the highest satisfaction was speed to reach the application (4.85 ± 0.366). Secondly, 
attractiveness, modernity, interesting of application and proper of screen size (4.75 ± 0.444). 
Thirdly, the appropriate of data in application and designed application color (4.70 ± 0.470). The 
benefit of mobile application development was attraction of the tourists to Ban Dan Na Kham, 
Uttaradit province. From the Bike for Rest Best for life project was promoted by a developed 
mobile application. It was causing more tourists to join in activities and tourism within the 
community. Furthermore, the tourist attraction in Uttaradit province would be occurred for 
increasing of the economic in this area.  

 
Keywords: Mobile, Application, Travel Attraction, Banndannakham  
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การตลาดออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดน่าน  
Online Marketing Through Social Networks, Community Products, Nan Province  
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บทคัดย่อ  

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดน่าน  ผลการวิจัยพบว่ามีการทำตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ OTOP น่าน- ของดี วิถีชุมชน ตามกรอบ
แนวคิดการวางแผนของการตลาดออนไลน์ โดยศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงอัตลักษณ์ 
นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา มาใช้ในการออกแบบกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดน่าน 
โดยจัดทำตลาดออนไลน์จากการโพสต์ข้อความ รูปภาพ การสื่อสารเรื่องราวผลิตภัณฑ์ชุมชนและคลิปวิดีโอที่สื่อถึง
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดทำแคตตาล็อคสินค้าออนไลน์ตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ และเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์ โดยใช้เฟซบุ๊กแมจเซนเจอร์ และไลน์ในการตอบคำถามและปิดการ
ขายเป็นรายบุคคล ส่งผลต่อยอดขายที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดน่าน  
  
คำสำคัญ: การตลาดออนไลน์, เครือข่ายสังคมออนไลน์, สินค้าโอทอป, กลยุทธ์การสื่อสาร  
  

ABSTRACT  
 The purpose of the research was to generate the online marketing via social network for Nan 
province community products. The research findings showed that the online marketing was 
originated throughout Fanpage Facebook of Nan OTOP - Good Product in Community Way. This 
conceptual framework was planning for online marketing studied the context, product potential 
and identity of community. Data analysis was examined the content in order to design the 
strategy. The online market created from messages, pictures, communication of community 
product stories and VDO clips for informing lifestyle, culture, and local wisdom. Moreover, this 
contained an online product catalogues in 5 categories of product types. These could build 
customers’ perception, image and open their chances giving opinions and provide their 
confidences of brand by using a massager on Facebook and Line application for the answer and 
close the sale individually, and this cold increase the sales volume of Nan community products.   
  
Keywords: Online Marketing, Social Media, OTOP, Communication Strategy  
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การใช้เทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ผล
การสอบการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

Applying Feature Selection to Increase the Efficiency of Forecasting Model for 
Digital Literacy Test of the Undergraduate Students of Chiangmai Rajabhat  

  
ชยภัทร พุ่มจันทร์*, ศุภชัย มุกดาสนิท  และพิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
*corresponding author e-mail : chayaphat_phu@cmru.ac.th  

  
บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของแบบจำลองเพ่ือการพยากรณ์ผลการสอบการรู้ดิจิทัลของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยการใช้เทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะจำนวน 4 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการถ่วง
น้ำหนัก เทคนิคการถ่วงน้ำหนักด้วยซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน เทคนิคการเลือกตัดตัวแปรด้วยสหสัมพันธ์ และ 
เทคนิคการประเมินค่าคุณลักษณะโดยใช้การคำนวณค่า Chi-Square เพ่ือสร้างแบบจำลองเพ่ือการพยากรณ์ 5 แบบ
ได้แก่ แบบจำลองซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม แบบจำลองเคเนียร์เรสเนเบอร์ 
แบบจำลองต้นไม้ตัดสินใจ และ เทคนิคการรวมกลุ่มตัวจำแนกประเภท งานวิจัยชิ้นนี้ ใช้วิธีการตรวจสอบไขว้  10 
Fold Cross Validation ในการสร้างแบบจำลอง และ ทดสอบแบบจำลอง โดย แบบจำลองที่ใช้เทคนิคการรวมกลุ่ม
ตัวจำแนกประเภทที่ใช้ชุดข้อมูลที่ผ่านการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยเทคนิคการเลือกตัดตัวแปรด้วยสหสัมพันธ์ ให้
คะแนนความถูกต้องสูงสุด ร้อยละ 94.20 ดังนั้น แบบจำลองที่ใช้เทคนิคการรวมกลุ่มตัวจำแนกประเภทที่ใช้ชุด
ข้อมูลที่ผ่านการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยเทคนิคการเลือกตัดตัวแปรด้วยสหสัมพันธ์ จึงมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะ
เป็นเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษระที่เหมาะสมกับแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ผลการสอบการรู้ดิจิทัลของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 
คำสำคัญ: การรู้ดิจิทลั, การคัดเลือกคุณลักษณะ, เทคนิคการพยากรณ์  
  

ABSTRACT  
The purpose of this study was to increase the efficiency of a model for forecasting digital 

literacy examination results of undergraduate students using four feature selection techniques: 
weighted by correlation, weighted by support vector machine, removed weight by correlation and 
chi-square to create five forecasting models: support vector machine model, neural network 
model, k-nearest neighbor model, decision tree model, and classifier ensemble technique. The 
10-fold cross validation method was used to construct the models and test the models. The 
classifier ensemble technique using the characteristically selected data by the removed weight by 
correlation technique showed the highest accuracy percentage, 94.20%. Therefore, a model 
created by classifier ensemble technique using characteristically selected data by the removed 
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weight by correlation technique is an optimal qualification technique for a model used for 
forecasting digital literacy exam results of undergraduate students.  

 
Keywords: Digital Literacy, Feature Selection, Forecasting Model  
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The Development Program for Recruitment   
Case study of SBR Management (Thailand) Co., Ltd.  
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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการการสรรหาบุคคล กรณีศึกษา: บริษัท 

เอสบีอาร์ เมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด และเพ่ือประเมินคุณภาพของระบบ รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่
มีต่อโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการการสรรหาบุคคล ผู้วิจัยทำการศึกษาขั้นตอนการทำงานของบริษัท 
เอสบีอาร์ เมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพ่ือนำมาออกแบบระบบบริหารจัดการการสรรหาบุคคล ให้เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 เป็นภาษาในการ
พัฒนาโปรแกรม  และใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า ระบบ
สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลของพนักงาน ข้อมูลของบริษัท ข้อมูลของผู้สมัคร และยังสามารถคัดกรองบุคคลที่เข้า
มาสมัครได้ เป็นต้น โดยการจัดการข้อมูลผู้มาสมัครงาน ข้อมูลของบริษัท ข้อมูลการคัดกรองบุคคล รวมทั้งการออก
รายงานการดำเนินงานต่างๆ  และผลประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน อยู่ในระดับมาก 
รวมทั้งผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ จำนวน 30 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ระบบ
บริหารจัดการการสรรหาบุคคลนี้ ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ข้อมูลบริษัทท่ีต้องการบุคคล รวมทัง้ช่วยในการ
จัดการการคัดกรองผู้สมัครให้กับบริษัทท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง   

 
คำสำคัญ : การพัฒนาโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการการสรรหาบุคคล   

  
Abstract  

 
This research aimed to develop a program of recruitment management system, a case 

study: SBR Management (Thailand) Co., Ltd., and to assess the quality of the system. As well as 
the satisfaction of the users with the database, management, recruiting programs The researcher 
studied the work processes of SBR Management (Thailand) Co., Ltd. to design a recruitment 
management system. The tool is Microsoft Visual Studio 2015, a programming language, and use 
the MySQL database management system to store various data. The research found that the 
system can add, delete, edit information of employees. Company information Applicant's 
information And can also screen people who come to apply, etc, by managing job applicant 
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information company information Person screening information including issuing reports of various 
operations, and the evaluation of the quality of the system by 3 experts at a high level Including 
the evaluation of the satisfaction of users with the system of 30 people, overall at a high level as 
well. This recruiting management system helps in reviewing applicant information company 
information that people need. It also helps in managing candidate screening for companies in 
need quickly, and can be used for practical purposes  

 
Keywords:  The Development Program, Database System, Recruitment Management System   
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ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ศูนย์การเรียนรู้นอกโรงเรียนตำบลวัดโบสถ์ 
Online Student Admission System, Non-Formal Learning Center, Tambon Wat Bot 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ศูนย์การเรียนรู้นอก
โรงเรียน ตำบลวัดโบสถ์  2) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ศูนย์การเรียนรู้นอกโรงเรี ยน 
ตำบลวัดโบสถ์ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา โปรแกรม Visual Studio Code ภาษาที่ใช้ ภาษา HTML , ภาษา PHP , 
ภาษา CSS โดยใช้ My SQL เป็นฐานข้อมูลและใช้หลักการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (SDLC) ในการดำเนิน
เครื่องมือในการประเมินและวัดประสิทธิภาพของระบบรับสมัครเรียนเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ศูนย์การเรียนรู้นอกโรงเรียนตำบลวัดโบสถ์  โดยใช้เครื่องมือสำหรับการวัด
ความสำเร็จของประสิทธิผลของระบบสารสนเทศโดยตรงที่เรียกว่า Delone and Mclean IS Success Model 
สถิติทีใ่ช้ในงานวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ศูนย์การเรียนรู้นอกโรงเรียน ตำบลวัดโบสถ์พบว่าอยู่
ในระดับดีมากที่สุด 2) ผลจากการทดลองใช้งานระบบ พบว่าระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ศูนย์การเรียนรู้นอก
โรงเรียน ตำบลวัดโบสถ์ระบบมีส่วนประกอบหลักอยู่ 2 ส่วน คือ 1) Admin เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลระบบรับสมัครนักเรียน ประกอบด้วยการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 2) 
User เป็นส่วนของกลุ่มผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งานระบบ ประกอบด้วย การลงทะเบียนผู้ใช้ การสมัครเรียน การตรวจสอบ
สิทธิ์การอนุมัติ/ไม่อนุมัติและการจัดการข้อมูลในระบบการสมัครเรียน ระบบที่พัฒนาขึ้นประเมินโดยแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ศูนย์การเรียนรู้นอกโรงเรียน ตำบลวัดโบสถ์พบว่ากลุ่มผู้ใช้งาน
เห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับดีทั้งโดยรวมและรายด้าน 
 
คำสำคัญ: ระบบรับสมัคร, ศูนย์การเรียนรู้นอกโรงเรียน, ออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of the research were to 1) Improve and develop the online student 
admissions system at Watbot Sub-District Non-Formal Learning Center. 2) Improve the efficiency 
of the online student admissions system, the non-school learning center, Watbot Subdistrict, 
Visual Studio Code programming language, HTML language, PHP language, CSS language, using 
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MySQL as a database and system development principles. Computer work (SDLC) In 
implementing a tool to evaluate and measure the effectiveness of the admissions system, using a 
tool for directly measuring the success of the effectiveness of information systems known as the 
Delone and Mclean IS Success Model, the statistics used in the research were percentage, mean 
and standard deviation. 
 The results of the research were found that 1 ) the online student admissions system at 
Watbot Subdistrict non-school learning center was found to be of the best level. 2) The results of 
the system testing It was found that the online student admissions system, the non-school 
learning center, Watbot Subdistrict, the system has two main components: 1) Admin is part of the 
administrator, information management, student admissions system consists of approval / 
disapproval data validation 2) User is part of a group of users that access the system, consists of 
user registration, enrollment authentication, approval / disapproval, and information management 
in the application system. The system developed assessed by the satisfaction questionnaire 
towards the online student admissions system at Watbot Sub-District Non-School Learning Center 
found that the user group found that it was appropriate at a good level both overall and each 
aspect. 
 
Keywords: Admission System, Non-school Learning Center, Online 
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The Development of intern admission system with Google Application  
and notify to Line Application 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยผลิตภัณฑ์กูเกิลและ
การแจ้งเตือนผ่านไลน์บอทบนไลน์แอปพลิเคชัน นำไปสู่การสร้าง คิด วิเคราะห์ และออกแบบระบบขอฝึก
ประสบการณ์ระบบถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยในการจัดการขอยื่นคำร้องขอฝึกประสบการณ์ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้านระยะเวลาในการยื่นคำร้องและประธานหลักสูตรสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีนักศึกษายื่นคำร้องเข้ามาผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์  ประธานหลักสูตรสามารถอนุมัติได้อย่างทันทีทุกที่ทุกเวลา บนสมาร์ทโฟนที่มี เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือผลิตภัณฑ์ของ Google ใช้ภาษา Java Script และ ภาษา HTML 
สำหรับการสร้างระบบ ใช้ Google Spreadsheet เป็นฐานข้อมูล ใช้หลักการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ SDLC ใน
การ ดำเนินการ เครื่องมือทีใช้ในการประเมินและวัดประสิทธิภาพของระบบใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคชัน การพัฒนาระบบการจัดการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยผลิตภัณฑ์กูเกิลและการแจ้งเตือน
ผ่านไลน์บอทบนไลน์อปพลิเคชันได้ใช้เครื่องมือสําหรับการวัดความสําเร็จของประสิทธิผลของระบบสารสนเทศโดย
ตรงที่เรียกว่า DeLone and McLean IS Success Model สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) เว็บแอปพลิเคชันการพัฒนาระบบระบบการจัดการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย
ผลิตภัณฑ์กูเกิลและการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอทบนไลน์อปพลิเคชันมีความเหมาะสมต่อการ  ใช้งานโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมากที่สุด 2) ผลจากการทดลองใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นประเมินโดยแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเว็บ
แอปพลิเคชันการพัฒนาระบบระบบการจัดการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยผลิตภัณฑ์กูเกิลและการแจ้งเตือนผ่าน
ไลน์บอทบนไลน์แอปพลิเคชัน พบว่าความยอมรับระบบอยู่ในระดับดีมากที่สุด โดยเฉพาะด้านความเสถียรภาพของ
ระบบ พบว่าผู้ พัฒนาระบบนั้นมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุ บัน เช่น  Google App Script Google 
Spreadsheet และ Application Line มาใช้ในการพัฒนาระบบระบบเว็บแอปพลิเคชันระบบการจัดการขอฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้วยผลิตภัณฑ์กูเกิลและการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอทบนไลน์อปพลิเคชัน เพ่ือช่วยลดปัญหาด้าน
ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและการอนุมัติของประธานหลักสูตรให้มีความ
รวดเร็วยิ่งขึน้  
 
คำสำคัญ: ประสบการณ์วิชาชีพ ,`แอปสคริปต์, สเปรดชีต ,ไลน์แอปพลิเคชัน 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to develop an of intern admission system with Google 
Application and notify to Line Application. Lead to the creation, thinking, analysis and system 
design, requesting experience training the system is designed to speed up the processing of 
experience, request and the chair person can receive a notification when a student has submitted 
an application through the app. Steep line Course president can approve immediately, anytime, 
on any smartphone with networked Internet. The tools are Google products, use Java Script and 
HTML language for system building, Google Spreadsheet as a database, use SDLC principles of 
computer system development. Tool used to evaluate and measure the performance of the 
system, use the service satisfaction questionnaire, application development, management 
system, professional experience training request with Google products and online bot line 
notifications on Line application using a direct measure of the success of information systems 
effectiveness known as the De Lone and McLean IS Success Model, the statistics used in the 
research were percentage, mean and standard deviation. 
 The research findings showed that the 1 )  Web applications, system development, 
management systems, professional experience training request with Google products, and LINE 
bot notifications on the LINE application are suitable for the overall at the highest level. 2) The 
results of the developed system trials were assessed by the satisfaction questionnaire on the 
web application, the development of the management system, the professional experience 
training request with the product. LINE Bot notifications on the LINE application, that the 
acceptance of the system was at the best level especially in the stability of the system was 
found that the developers of the system using modern technology today such as Google App 
Script, Google Spreadsheet and Application Line to develop systems, web applications. 
management systems, professional experience training with Google products and notifications. A 
reminder via the LINE bot on the LINE application to help speed up the time limit for the 
student's professional experience training request and the course president's approval. 
 
Keywords: Intern Enrollment, App Script, Spreadsheet, Application Line 
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บทคัดยอ่ 

  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบจองที่พักออนไลน์ กรณีศึกษาโรงแรมสวนหลวง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการจองห้องพักออนไลน์เป็นหลัก โดยระบบนี้
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือผู้ใช้บริการ และผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้บริการสามารถจองห้องพักออนไลน์ ยกเลิก แก้ไขข้อมูล
การจองห้องพักออนไลน์  ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลในการจองห้องพักออนไลน์รวมไปถึงการอนุมัติ
และยกเลิก การจองห้องพักออนไลน์ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกในการทำงานของระบบจองห้องพักออนไลน์ การ
จัดเก็บข้อมูล ทำให้ระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและ
สามารถนำไปใช้งานได้จริง ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบด้านการทำงานของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.22 และความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08   

 
คำสำคัญ: แอพพลิเคชั่น, บริหารจัดการ, โรงแรม  
 

ABSTRACT  
 

This research aims to develop a hotel reservation management application, the case 
study of Suanluang Hotel Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The system deals mainly 
with online hotel reservations and divided into 2 parts: users and admin. The user can make an 
online transaction such as booking, cancelation and reservation information. The administrator 
can online and manage the room reservation information including approvals and cancellations 
which makes it convenient to operate the online booking system storage and make the system 
efficient and fast. The system information is more accurate and usable. The overall system 
performance were at a high level with mean is 4.22 and the satisfaction of operating the system 
is at a high level with mean is 4.08.  
  
Keywords: Application, Management, Hotel  
 

mailto:chanayudza789@gmail.com


The 10th National and the 3rd International Conference Management Sciences 2021 :   
Innovation Management for Enhancing the Local Economy 

 
 

 
Faculty of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University 

103 

ระบบฐานข้อมูลโรงสีทรัพย์ถาวร  
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บทคัดย่อ  

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงสี กรณีศึกษา โรงสีทรัพย์ถาวร 

ผู้วิจัยทำการศึกษาขั้นตอนการทำงานของโรงสีทรัพย์ถาวร เพ่ือนำมาออกแบบระบบฐานข้อมูลโรงสีทรัพย์ถาวร ให้
จัดการเก็บข้อมูลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือโปรแกรม Microsoft Visual 
Studio 2015 เป็นภาษาในการพัฒนาและใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ในการจัดเก็บข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่า ระบบนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลหลัก เช่น ข้อมูลชาวนา ข้อมูลข้าวเปลือก ข้อมูลพนักงาน และข้อมูล
บริษัท เป็นต้น โดยการจัดการข้อมูลข้าวเปลือก การรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา และการขายข้าวเปลือกให้กับ
บริษัท รวมทั้งการออกรายงานการดำเนินงานประจำวัน และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบฐานข้อมูลโรงสี
ทรัพย์ถาวรโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี การนำระบบฐานข้อมูลนี้เข้ามาช่วยจัดการการซื้อขายข้าวเปลือก ทำให้การ
ตรวจสอบข้อมูลข้าวเปลือกเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

  
คำสำคัญ: ระบบฐานข้อมูล, โรงสีทรัพย์ถาวร, ข้าวเปลือก  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to design and develop a mill database system. Sup-

Thavorn Mill case study. The researchers studied the process of the permanent property mill. To 
design a permanent mill database system to systematically manage the storage of operational 
data. The development tool used is Microsoft Visual Studio 2015, a language to develop and use 
Microsoft SQL Server database management system to store data. The results showed that this 
system can store core information such as peasant data. Rice paddy information, employee 
information and company information, etc. By managing paddy information, buying paddy rice 
from farmers, and the sale of paddy to the company. As well as issuing daily operations reports 
and the user's satisfaction with the permanent mill database system as a whole is at a good 
level. The introduction of this database to help to manage the trading of paddy rice. This enables 
the monitoring of paddy field information as quickly, accurately, and accurately and practically.  
  
Keywords: Database System, Sup-Thavorn Mill, Paddy 
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บทคัดย่อ  
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลหอพัก กรณีศึกษาหอพักบ้านสุรทัศน์ 

ผู้วิจัยทำการศึกษาขั้นตอนการทำงานของการเช่าหอพักแบบรายเดือน  เพ่ือนำมาออกแบบระบบฐานข้อมูลหอพัก
บ้านสุรทัศน์ ให้มีการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือโปรแกรม 
Microsoft Visual Studio 2015 เป็นภาษาในการพัฒนาและใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL ในการ
จัดเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ระบบฐานข้อมูลหอพักบ้านสุรทัศน์สามารถจัดเก็บข้อมูลหลักของระบบได้ เช่น 
ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลผู้เช่า และข้อมูลการเช่า เป็นต้น โดยระบบสามารถจัดการข้อมูลการเช่าหอพักอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งการออกใบเสร็จค่าเช่าหอพักและรายงานผลการดำเนินงานของหอพักได้ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มี
ต่อระบบฐานข้อมูลหอพักโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี การนำระบบฐานข้อมูลนี้เข้ามาช่วยจัดการการเช่าหอพัก ทำให้
การตรวจสอบข้อมูลห้องพักเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว การคำนวณค่าเช่ามีความถูกต้องแม่นยำ ช่วยลดระยะเวลาในการ
ดำเนินงานให้กับเจ้าของหอพักเป็นอย่างมาก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

 
คำสำคัญ : ระบบฐานข้อมูล, การเช่าหอพัก, หอพักบ้านสุรทัศน์  
 

Abstract  
 
This research aims to design and develop a dormitory database system: A case study of 

Ban Surathat Dormitory. The researchers studied the process of renting a dormitory on a monthly 
basis. To design the database system of Baan Surathat Dormitory to systematically store the 
operation information. The system development tool is Microsoft Visual Studio 2015, a language 
to develop and use Microsoft SQL Server database management system to store data. The results 
showed that Baan Surathat dormitory database system can store the core information of the 
system, such as room information, tenant information and rental information, etc. The system 
can systematically manage the rental information of the dormitory, including the issuance of 
dormitory rental receipts and reports of the performance of the dormitory. The user's satisfaction 
with the overall dormitory database system is at a good level. Implementing this database 
system helps to manage the rental of hostels, and make room data monitoring possible quickly, 
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the calculation of the rental is accurate. This significantly reduces the time it takes for the owner 
of the hostel and can be used for real use.  
  
Keywords : Database System, Dormitory Rental, Baan Surathat Dormitory  
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะรีไซเคิลในสถานศึกษา  
The Development of Recycling Waste Management System in Academy  

 
ณัฐกรณ ์เคลือบแก้ว*, ธนาธิป ลี้ชัยมงคล,  ภากร ประวัณโต, ธันยากร อินสะอาด, ผณินทร เสือแพร  

และธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

*corresponding author e-mail : nattakorn.k@psru.ac.th 
  

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบแจ้งเตือนขยะเต็มผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และ 2) เพ่ือสร้าง

ระบบจัดการข้อมูลการทิ้งขยะของสถานศึกษา โดยนำเทคโนโลยี IoT เซนเซอร์อัลตราโซนิค ร่วมกับการใช้งาน
แอปพลิเคชั่นไลน์  เว็บไซต์ IoTtweet และ แอปพลิเคชั่น Blynk มาใช้ในการสร้างระบบบริหารจัดการขยะรีไซเคิล 
ผลการวิจัยพบว่า 1) เมื่อปริมาณขยะเต็มถังระบบจะแจ้งเตือนไปที่ไลน์กลุ่มของเจ้าหน้าที่/แม่บ้านที่รับผิดชอบ โดย
จะระบุตำแหน่งของถังขยะ ณ จุดใดเต็ม และจะแจ้งเตือนซ้ำอีกครั้งหากขยะยังไม่ได้ถูกจัดเก็บ 2) ระบบจะเก็บ
ค่าสถิติของการแจ้งเตือนและแสดงผลในรูปกราฟผ่านเว็บไซต์  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือบริหารจัดการ
ขยะรีไซเคิล อาทิเช่น ความถี่ในการเก็บ จำนวนคน ปริมาณถังขยะ ตำแหน่งที่ถึงขยะเต็มบ่อยครั้ง เป็นต้น และ 3) 
ระบบสามารถแจ้งเตือนขยะเต็มภายในระยะเวลาที่กำหนดคือระหว่าง 10-15 วินาทีตามที่ได้ตั้งค่าไว้ ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาได้ตามความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ โดยงานวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการเส้นทางจำนวนรอบการเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัย ตำบล อำเภอ และจังหวัดได้ นอกจากนี้ยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ    รีไซเคิลและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
  
คำสำคัญ: ขยะรีไซเคิล, ระบบบริหารจัดการ, การพัฒนา, สถานศึกษา  
  

ABSTRACT  
The research aims to 1) develop a full waste alarm system through the Line application 

and 2)  to establish a system to manage waste information in educational institutions by using IoT 
technology, ultrasonic sensors compatible with the IoT tweet website, Line and Blynk application 
to create a recycling management system. The research found that 1) When the waste bin is full, 
the system will alert to the line of staff in charge. It will indicate the location of the bin at which 
point it is full and will warn again if the trash has not been collected. 2) The system will collect 
the statistics of the alerts and display the results in graphs on the website. This is the data used 
in the analysis for recycling waste management, such as collection frequency, number of people, 
number of bins, where they are frequently full, etc. And 3) The system can alert the garbage to 
full within the specified time between 10-15 seconds as set. Which can change the period 
according to the suitability of that place.  This research could be used as a guideline for route 
management and number of waste collection cycles within universities, sub-districts, districts and 
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provinces. In addition, it can reduce costs of recyclable waste management and protect the 
environment.  
  
Keywords: Recycling Waste, Management System, Development, Academy  
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสั่งซื้อสินค้าและสะสมแต้มดว้ยไลน์บอท  
Developing a Database System for Ordering Products with Line bot   

 
ชัยกรณ ์ปัญจวรณ์*, ธนดล ใหม่ศรีทอง, อนุชาติ ศรีแก้ว, ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ และปรีชาพล บุญส่ง    
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*corresponding author e-mail : chaiyakornton@gmail.com   

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและการ
สะสมแต้ม 2) เพ่ือพัฒนาไลน์บอทเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าและ 3) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูล
ของสินค้า เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ใช้ Line สำหรับออกแบบและใช้เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน และใช้ Google 
Sheets เป็นฐานข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า และใช้ Dialog flow จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์หา Intent เพ่ือ
เชื่อมต่อกับ Line เครื่องมือในการประเมินและวัดประสิทธิภาพของระบบ ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการสั่งซื้อสินค้าด้วย ไลน์บอท โดยใช้เครื่องมือสําหรับการวัดความสําเร็จของประสิทธิผลของ
ระบบสารสนเทศโดยตรงที่เรียกว่า DeLone and McLean IS Success Model สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการสั่งซื้อสินค้าด้วย ไลน์บอท มี
ความเหมาะสมต่อการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) ผลจากการทดลองใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นประเมินโดย
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการสั่งซื้อสินค้าด้วย ไลน์บอท พบว่า ความยอมรับระบบอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  

 
คำสำคัญ: ฐานข้อมูล, สะสมแต้ม, ไลน์บอท  
  

ABSTRACT  
This research aims to 1) to study and set up a database system for merchandise trading 

and accumulation of points. 2) To develop a bot line about ordering products and 3) to improve 
the efficiency of providing information about the product. Development tools: Use Line for design 
and user interface, Google Sheets as your ordering database, and Dialog flow as a tool to analyze 
intent to connect with Line tools, to evaluate and measure the performance of the system. The 
satisfaction questionnaire on the database was used to order products with Linebot using a direct 
measure of the success of the effectiveness of information systems known as the DeLone and 
McLean IS Success Model. The research included percentage, mean and standard deviation. The 
results of the research found that 1) the database system for ordering products using Linebot was 
the most suitable for overall use. Satisfied with having a database for ordering products with Line 
bot, I found that the acceptance of the system was the highest level.  

 
Keywords : Database, Accumulate Points, Line Bot  
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การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันบันทึกรายรับ-รายจ่าย ร้าน Rika Taiyaki (สาขา ม.นเรศวร)  
Development of a web application to record income and expenses   

At Rika Taiyaki Shop (NU branch)  
 

ลลิดา บัวบุญ*, นวชิศิกาญจน์ สินทพ,  สุชีรา พันธุ์พรม, ผณินทร เสือแพร และปรีชาพล บุญส่ง   
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

*corresponding author e-mail : Lalida.B@psru.ac.th 
  

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวันที่มีปัญหาจากการจดบันทึกลง

สมุดบันทึกเอกสารมีโอกาสที่จะสูญหายหรือฉีกขาดได้ง่าย และการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ นั้นใช้เวลานาน ทำให้การสรุป
ยอดต่าง ๆ มีความซับซ้อนและมีโอกาสในการคำนวณที่จะผิดพลาดสูง นำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน
ให้กับร้าน  Rika Taiyaki (สาขา มน.) ระบบถูกออกแบบเป็นเว็บแอปพลิเคชัน เครื่องมือที่ ใช้ในการพัฒนา  
ใช้ภาษา PHP โดยใช้หลักการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ SDLC สำหรับการเขียนโปรแกรมและใช้ MySQL เป็น
ฐานข้อมูล เครื่องมือในการประเมินและวัดประสิทธิภาพของระบบใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเว็บแอป
พลิเคชันบันทึกรายรับ-รายจ่ายโดยใช้เครื่องมือสำหรับการวัดความสำเร็จของประสิทธิผลของระบบสารสนเทศโดย
ตรงที่เรียกว่า DeLone and McLean IS Success Model สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบเว็บแอปพลิเคชันร้าน Rika Taiyaki (สาขา มน.) มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 2) ผลจากการทดลองใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นประเมินโดยแบบสอบถามความพึงพอใจที่ มี
ต่อเว็บแอปพลิเคชันร้าน Rika Taiyaki (สาขา มน.) พบว่า ความยอมรับระบบอยู่ในระดับดีมาก โดยเฉพาะด้าน
ความคาดหวังของระบบเว็บแอปพลิ เคชันบันทึกรายรับ -รายจ่าย ร้าน  Rika Taiyaki (สาขา มน.) พบว่า 
ผู้ประกอบการมีความคาดหวังในด้านการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการทำวิจัย ด้านฐานข้อมูลงานวิจัย ด้านการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องในการบันทึกรายรับ-รายจ่าย พบว่า ผู้ประกอบการ
นั้นต้องการระบบเว็บแอปพลิเคชันบันทึกรายรับ-รายจ่าย ร้าน Rika Taiyaki (สาขามน.) เพ่ือช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายลงสมุดบันทึก เพ่ิมความแม่นยำในการคำนวณรายรับรายจ่าย กำไรขาดทุน และ
ค้นหาได้ง่าย  โดยสามารถบันทึกข้อมูลทันทีแบบ Real-Time ลดทรัพยากรของเอกสารทีส่ามารถสูญหายได้  
  
คำสำคัญ: การบันทึกรายรับ-รายจ่าย, โมบายเว็บแอปพลิเคชัน, ร้าน Rika Taiyaki (สาขา มน.)  
  

ABSTRACT  
The purpose of this research is to develop a system for daily income-expenditure 

problems that have been recorded in paper page, documents that are likely to be lost or torn 
easily, and searching for information takes a long time. This makes various amounts more 
complex and has a high probability of calculating errors. In leading to improv the efficiency of the 
work system for Rika Taiyaki (NU branch). The system was designed as a mobile web application. 



การประชุมวชิาการ วิทยาการจดัการวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 และนานาชาติครั้งท่ี 3  
ภายใต้หัวข้อ “การจดัการนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”  
 
 

 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม 

110 

The development tools using PHP language, using the principles of SDLC for programming and 
using MySQL as a database, tool to evaluate and measure system performance. The system uses 
a satisfaction questionnaire on a web application to record revenue and expenses, using a direct 
measure of the effectiveness of information systems known as the DeLone and McLean IS 
Success Model. The statistics used in the research were: Percentage, mean and standard 
deviation.  

The research findings showed that the 1) Web application system of Rika Taiyaki shop (NU 
branch) Suitable for use in a very good extent. 2) The results of the experiments using the 
developed system were assessed by a questionnaire on the satisfaction of the web applications 
of Rika Taiyaki shop (NU branch), found that the acceptance of the system was very good 
especially in the expectation of the web application system, revenue and expenditure record, 
Rika Taiyaki (NU branch), It was found that entrepreneurs had high expectations in providing 
assistance to support the research, research database, research publication, and the facilities 
involved in recording income-expenses. It was found that the operators wanted a web application 
system to record income-expenses. Rika Taiyaki (NU branch), for help reduce problems that arise 
from recording income - expenses in a notebook, increase accuracy in calculating income, 
expense, profit and loss and is easy to find. It can save information immediately in Real-Time, 
reducing the resources of documents that can be lost.  
  
Keywords: Income-Expenses, Mobile Web Application, Rika Taiyaki Shop (NU Branch)  
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การพัฒนาระบบบริหารการจัดการสต๊อกกล้วยตากแม่สุนันท์ 
Development of a Stock Management System for Mae Sunan Dried Banana  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังการสต๊อกสินค้า  รายการสินค้าเข้า 
รายการสินค้าออก ซึ่งมีปัญหาในด้านการจัดทำระบบสินค้าคงคลังสต๊อกสินค้า ไม่มีการจดบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลัง 
ที่มีสินค้าแค่ 3 ประเภท แต่การทำงานที่มีผู้ประกอบการเพียงคนเดียวจึงเกิดปัญหาในการจัดการข้อมูลและทำให้
ขาดการวางแผนการผลิตสินค้า จึงทำให้งานไม่เป็นระบบ ในการนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานให้กับ
ผู้ประกอบการ ระบบจึงถูกออกแบบและพัฒนาเป็นลักษณะโมบายเว็บแอปพลิเคชัน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาใช้
ภาษา PHP สำหรับการเขียนโปรแกรมและการใช้  MySQL เป็นฐานข้อมูล ตามหลักการพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ SDLC เครื่องมือในการประเมินและวัดประสิทธิภาพของระบบ ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ 
โมบายเว็บแอปพลิเคชันการจัดการสินค้าคงคลังการสต๊อกสินค้า โดยใช้เครื่องมือสำหรับการวัดความสำเร็จของ
ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศโดยตรงที่เรียกว่า DeLone and McLean IS Success Model สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบเว็บแอปพลิเคชันการจัดการสต๊อกกล้วยตากแม่สุนันท์ มีความเหมาะสมต่อการ
ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด 2) ผลจากการทดลองใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นประเมินโดยแบบสอบถามความ
พึงพอใจที่มีต่อโมบายเว็บแอปพลิเคชันการจัดการสต๊อกกล้วยตากแม่สุนันท์ พบว่า ความยอมรับระบบอยู่ในระดับดี
มากที่สุด โดยเฉพาะด้านความคาดหวังของระบบเว็บแอปพลิเคชันการจัดการสต๊อกกล้วยตากแม่สุนันท์  พบว่า 
ผู้ประกอบการมีความคาดหวังในด้านการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการทำวิจัย  ด้านฐานข้อมูลงานวิจัย ด้านการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องในกล้วยตากแม่สุนันท์ พบว่า ผู้ประกอบการนั้น
ต้องการระบบโมบายเว็บแอปพลิเคชันการจัดการสต๊อกกล้วยตากแม่สุนันท์ เพ่ือช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่มี
การจัดทำระบบสินค้าคงคลังสต๊อกสินค้า ไมม่ีการบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลัง ขาดการวางแผนการ เพ่ือช่วยลดปัญหา
การนับสต๊อกจำนวนสินค้าเข้า จำนวนสินค้าออกให้กับลูกค้า และจำนวนคงเหลือของสินค้าภายในสต๊อกมีความ
ถูกต้องและแม่นยำในการคำนวณมากยิ่งขึ้น โดยสามารถบันทึกข้อมูลทันทีแบบ Real-Time ลดทรัพยากรของ
เอกสารที่สามารถสูญหายได ้ 

  
คำสำคัญ: ระบบ, สต๊อกสินคา้กล้วยตากแม่สุนันท์, โมบายเว็บแอปพลิเคชัน  
  

ABSTRACT  
This research aims to develop inventory management system, inventory, entry list, there is 

product listing, and stock inventory management problems. Thich is no record of inventory data 
with only 3 types of items, but only one operator is a problem. In order to manage the 
information and to lack the production planning of the goods, therefore, the work is not 
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systematic. In the lead-up to improving system efficiency for entrepreneurs. The system is 
designed and developed as a mobile web application. The tool used to develop php language 
for programming and the use of MySQL is a database based on the principle of system 
development, computer work, SDLC tools to evaluate and measure system performance. As 
satisfaction questionnaires on mobile web applications, inventory management, stocking, by using 
a tool for measuring the success of direct information systems called the DeLone and McLean IS 
Success Model, the statistics used in the research include percentage, average, and standard 
deviation.  

The results of the research shown that 1) Mae Sunan dried banana stock management 
web application system 2) The results of the developed system experiment were assessed by the 
satisfaction questionnaire on the web application, the stock management of Mae Sunan dried 
banana. That the acceptance of the system is at the best level In particular, the expectations of 
the web application system for stock management of dried banana found that entrepreneurs had 
expectations in terms of providing assistance and support to the research, research database, 
research publication. On the facilities involved in the dried banana, Mae Sunan found that the 
operators needed a web application to manage the stock of dried banana. To help reduce the 
problems that arise from the lack of establishing an inventory system to stock products. No 
inventory records are recorded. Lack of planning to help reduce the problem of stock counting 
and the number of incoming products Number of products issued to customers, and the amount 
of the product in stock are more accurate and accurate in calculations. It can save information 
immediately in Real-Time, reducing the resources of documents that can be lost  

 
Keywords: Inventory System, Stock of Dried Bananas Sunan, Mobile Web Application  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการพ่ีน้องสายรหัส 
ซึ่งมีปัญหาการติดต่อระหว่างพ่ีและน้องได้หายไปหลังจากการจับสายรหัส  ไม่มีรูปกิจกรรมที่ทำร่วมกันเพ่ือนำไปสู่
ความสามัคคี ความรัก และ ความผูกพันระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้องด้วย และเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลพ่ีน้องสายรหัส ระบบถูกออกแบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือสะดวกต่อการติดต่อระหว่างพ่ีและน้อง 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาใช้ภาษา PHP สำหรับการเขียนโปรแกรมและใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลและใช้หลักการ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ SDLC ในการดำเนินการ เครื่องมือในการประเมินและวัดประสิทธิภาพของระบบใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพ่ีน้องสายรหัส โดยใช้เครื่องมือสำหรับการวัด
ความสำเร็จของประสิทธิผลของระบบสารสนเทศโดยตรงที่เรียกว่า DeLone and McLean IS Success Model 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพี่น้องสายรหัสมีความเหมาะสมต่อการใช้งานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  2) ผลจากการทดลองใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นประเมินโดยแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล พ่ีน้องสายรหัส พบว่าความยอมรับระบบอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการให้บริการการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลพี่น้องสายรหัส รองลงมาคือด้านความต้องการของผู้ใช้งาน และด้านคุณภาพ อยู่ในระดับมาก  

 
คำสำคัญ:การพฒันา, ระบบฐานข้อมูล, พ่ีน้องสายรหัส, โมบายเว็บแอปพลิเคชัน  
  

ABSTRACT  
 
This research aims to develop a student fraternity database system and develop a web 

application to manage the student fraternity. Which had a problem, the contact between siblings 
disappeared after catching the student fraternity. There are no pictures of activities that can be 
done together to lead to unity, love and bond between seniors and younger generations to lead 
to improved performance of the sibling code database. The system is designed as a web 
application to facilitate communication between brothers and sisters. The development tools use 
PHP language for programming and MySQL as a database and SDLC development principles. A 
tool to evaluate and measure the efficiency of the system used a questionnaire on the 
satisfaction of the service, the development of a sister database system, by using a tool for 
directly measuring the success of information systems effectiveness known as the DeLone and 
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McLean IS Success Model, the statistics used in the research were percentage, mean and 
standard deviation.  

The results show that 1) the development of a code sibling database system was suitable 
for the overall use at a high level. 2) Database development student fraternity found that the 
acceptance of the system was at the highest level especially in the field of service development 
of the sibling database system, followed by the needs of the user, and quality very good level.  

 
Keywords: Development, Database Systems, Student fraternity, Mobile Web Application  
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Development of Web Application for Community Tourism Maps 
Case study : Huai Thalaeng district Nakhon Ratchasima Province 

  
เจนภพ สุขขุนทด1* และจงกล จันทร์เรือง2 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา1,2 
*corresponding author e-mail : janpob.su@rmuti.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนพ้ืนฐานแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา 
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 2) ประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอพพลิเคชั่นบนพ้ืนฐานแผนที่ท่องเที่ยว
ชุมชน กรณีศึกษา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา การดําเนินงานวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการทำงาน คือ 
(1) ศึกษาข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลทุนชุมชน (Data Collection Using Mobile) (จงกล จันทร์เรือง และ คณะ, 
2562) (2) ศึกษาข้อมูลบริบทพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 4 ด้าน ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวก (เจนภพ สุขขุนทด และจงกล 
จันทร์เรือง, 2563) (3) ศึกษาข้อมูลการจัดกลุ่มข้อมูลแหล่งเที่ยวชุมชน โดยการประยุกต์ใช้ Density based spatial 
clustering of applications with noise : DBSCAN ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลแหล่งเที่ยวชุมชน (4) พัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่น (Web Application) โดยอาศัยภาษา Django Web Frameworks for Python ร่วมกับเทคโนโลยี
การออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการแสดงผลได้กับทุกอุปกรณ์ด้วย Bootstrap Responsive Web Design 
และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQLite รวมถึงการบริการแผนที่จาก Google Map API ด้วยวิธีการเขียนโค๊ดด้วย
ภาษาจาวาสคริป (Java Script) และ DBSCAN Algorithm (5) ประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอพพลิเคชั่น โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ด้านดิจิทัล จํานวน 3 ท่าน และ ด้านการท่องเที่ยว จํานวน 3 ท่าน  

จากการดำเนินงานวิจัยเชิงประยุกต์ครั้งนี้  ผลการดำเนินงานวิจัยพบว่า เว็บแอพพลิเคชั่นบนพ้ืนฐานแผนที่
ท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา สามารถทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ทั้งในรูปแบบ
ของคอมพิวเตอร์และสมาร์โฟนรองรับการทำงานของทั้งระบบ IOS และ Android ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสนใจและช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ของนักท่องเที่ยว คือ การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดกลุ่ม DBSCAN Algorithm 
มาช่วยเสริมในส่วนงานการจัดกลุ่มข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ก่อนนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ท่องเที่ยว
ชุมชนในรูปแบบของกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงพ้ืนที่ร่วมกับระบบนำทาง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้
การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานเว็บแอพพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.20 (x-bar=4.20 / S.D=0.78) ผลการดำเนินงานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเว็บแอพพลิเคชั่นที่
พัฒนาขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
 
คำสำคัญ: การจัดกลุ่มข้อมูลเชิงพ้ืนที่, แผนที่ท่องเที่ยวชุมชน, นวัตกรรมการท่องเที่ยว 
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ABSTRACT 
The purposes of the research were to 1) Development of web application for community 

tourism maps case study Huai Thalaeng district Nakhon Ratchasima Province, and 2) Evaluate the 
effectiveness of the web application for community tourism maps case study Huai Thalaeng 
district Nakhon Ratchasima Province.  The research operation consisted of 5 working steps:  (1) 
Study information from the data collection system ( Data Collection Using Mobile)  ( Jongkol 
Janruang and et al. 2562). (2) Study the information on the basic contexts of 4 areas of tourism, 
including tourist spots, lifestyle, community. Cultural attractions Natural attractions and Facilities. 
(Janpob sukkuntod and Jongkol Janruang. 2563). (3) Study information on grouping of community 
tourism resources by application density based spatial clustering of applications with noise 
(DBSCAN) which is a grouping of community tourism resources. (4) Develop web applications using 
Django Web Frameworks for Python language and web design technology to support display on 
all devices with bootstrap responsive web design and SQLite database management program. 
Including providing maps from the Google Map API by writing code in Java Script language and 
DBSCAN Algorithm. (5) Evaluate the performance of the web application. By 6 experts, consisting 
of 3 in digital field and 3 in tourism. 

This research was conducted by applied research. The research results showed that a web 
application based on community tourism maps, a case study of Huai Thalaeng District Nakhon 
Ratchasima Province, to works through the web browser both in the form of computers and 
smart phones, supporting both IOS and Android systems, Which increases the communication 
channel between the community and tourists to be more convenient and faster. In addition, an 
interesting and supportive part of the tourists' spatial travel decision-making is the application of 
the DBSCAN Algorithm grouping process to supplement the area of geospatial tourism information 
grouping before presenting the information in the form of tourist maps. Community in the form of 
a group of spatial community tourism sites with a navigation system. From the above operation 
as a result, the web application performance evaluation by 6 experts was at a high level. With an 
average score of 4.20 (S.D=0.78) The results of the aforementioned research show that the web 
application developed is effective and can be used to support community tourism. Huai Thalaeng 
District Nakhon Ratchasima Province. 
 
Keywords: DBSCAN Algorithm, Community Tourism Maps, Innovation Tourism 
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แนวโน้มการพัฒนาพลังงานลมเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบ  
Trend to Develop Wind Energy for Electricity Grid  

 
จักรกฤษณ์ เคลือบวัง* และสวัสดิ์ ยุคะลัง  

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก  
*corresponding author e-mail : jukkrit_k@rmutl.ac.th 

  
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาตัวแบบจำลองเกรย์พ้ืนฐานสำหรับพยากรณ์กำลังผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานลมที่ติดตั้งทั่วโลก 2) ศึกษาผลการประเมินคุณภาพตัวแบบเกรย์พ้ืนฐานแบบต่างๆ ด้วยเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย และ 3) ศึกษาผลการทดลองใช้งานตัวแบบเกรย์ที่ได้สำหรับการพยากรณ์ค่าในอนาคตอีก
สามปี    

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาตัวแบบจำลองเกรย์พ้ืนฐานที่แตกต่างกันจากการจัดชุดจำนวนข้อมูลเพ่ือ
การสร้างตัวแบบจำลองกับจำนวนข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบโดยอาศัยข้อมูลจริงจำนวน 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2553 - 
พ.ศ.2562 งานวิจัยนี้จึงได้สร้างตัวแบบจำลองเกรย์ขึ้นจำนวน 5 ตัวแบบจำลอง ได้แก่ ตัวแบบจำลองเกรย์ 3/3, 4/3, 
5/3, 6/3 และ 7/3 ตามลำดับ  2) ผลประเมินคุณภาพตัวแบบจำลองเกรย์ทั้ง 5 ชนิด พบว่า ตัวแบบจำลองเกรย์ 
3/3 ให้ค่าเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 4.25% แสดงว่าตัวแบบจำลองนี้มีความแม่นตรงสูง
ที่สุดเมื่อเทียบกับตัวแบบจำลองอ่ืนสำหรับงานวิจัยนี้ และ 3) ผลการทดลองใช้งานตัวแบบเกรย์ 3/3 ที่เสนอคาดว่า
กำลังผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมที่ติดตั้งทั่วโลกปี พ.ศ.2565 จะอยู่ที่ 991.94 เมกะวัตต์   
  
คำสำคัญ: พลังงานลม, ระบบไฟฟ้า, ตัวแบบจำลองเกรย์, เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to develop basic grey models for predicting the global 

installed wind capacity, to evaluation these grey models via the mean absolute percentage error 
(MAPE), and to apply the obtained grey models for forecasting the next three years situation.   

The research findings showed that 1) grey model developing by varying number ratio 
between modelling and evaluating stages with 10 years raw data from 2010 to 2019, in this study, 
can obtain 5 models, namely grey model 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 and 7/3, respectively 2) among these 
5 models evaluation results, the 3/3 grey model is the highest accuracy with the lowest MAPE at 
4.25% and 3) the proposed 3/3 grey model forecasted that the global installed wind capacity will 
reach 991.94 MW in 2022.  
  
Keywords: Wind Energy, Grid Utility, Grey Model, Mean Absolute Percentage Error (MAPE)  
 
 
 



การประชุมวชิาการ วิทยาการจดัการวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 และนานาชาติครั้งท่ี 3  
ภายใต้หัวข้อ “การจดัการนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”  
 
 

 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม 

118 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูแ้บบมีส่วนร่วมด้วยแนวคิดอไจล์คู่ขนาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  

Knowledge management system development Cooperative model with parallel 
agile concept Rajamangala University of Technology Isan Nakhon Ratchasima  

  
นิกร  ศรีนวล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
*corresponding author e-mail : Nikorn.sr@rmuti.ac.th 

  
บทคัดย่อ 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 จึงได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุน
การจัดการความรู้แบบออนไลน์ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ออกแบบและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยแนวคิดอไจล์ 2) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
บริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม การดำเนินงานวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 2) วิเคราะห์และออกแบบการทำงาน 3) พัฒนาระบบ 4) ทดสอบระบบ 5) นำระบบที่ผ่านการทดสอบและ
ประเมินผลไปใช้งาน จำนวน 5 รายการ และ 6) ประเมินประสิทธิผลโดยผู้ใช้งาน จำนวน 8 ท่าน และการประเมิน
ผลตอบแทนจากการพัฒนาระบบ (Return on Investment : ROI)   

จากการนำแนวคิดอไจล์มาใช้ในการดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม 
ผลการวิจัยพบว่า สามารถสร้างองค์ความรู้ผ่านระบบ บริหารจัดการผู้ใช้งานที่มีความหลากหลาย ได้แก่ Admin, 
Editor, Author, Member เพ่ิมเติมหรือแก้ไของค์ความรู้ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านฟอรั่มตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน 
และประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ใช้งาน พบว่า รายการที่มีผลการประเมินที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การสร้างองค์
ความรู้ (Create New Knowledge) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 (S.D.=0.39) และรายการมีผลการประเมินที่อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ การบริหารจัดการผู้ใช้งานระดับ Editor และ Author ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 (S.D.= 0.50) การจัดการ
ความรู้  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 (S.D.= 0.61) การแบ่งปันความรู้  (Knowledge Sharing) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
(S.D.=0.46) และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านฟอรั่ม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 (S.D.= 0.42) แสดงให้เห็นว่าการ
ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการผู้ใช้งาน สามารถ
นำไปใช้งานได้จริง และสนับสนุนการจัดการความรู้แบบออนไลน์มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้ อ โควิด  2019 นอกจากนี้ ยั งพบว่า  จากการนำแนวคิดอไจล์ แบบคู่ ขนาน  Parallel Agile (PA) มาใช้ ใน
กระบวนการวิจัย สามารถลดรอบการดำเนินงาน จำนวน 4 รอบการทำงาน คือ 1) การพัฒนา 2) การทดสอบและการ
ประเมินประสิทธิภาพ 3) การนำระบบไปใช้งาน 4) การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และสามารถลดต้นทุนสำหรับการ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบเป็นเงิน จำนวน 130,000 บาท ลดต้นทุนประโยชน์ด้านมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเป็นเงิน จำนวน 
143,000 บาท ถ้าเปรียบเทียบการลงทุนจะได้ผลประโยชน์สุทธิจากการดำเนินงาน ร้อยละ 10.00 สามารถบ่งบอกได้
ว่าระบบที่พัฒนาจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านค่าจ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ค่า
เดินทางและค่าที่พักของผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานแนวปฏิบัติที่ดี แม้ว่าในบางรายการจะไม่สามารถให้ผลลัพธ์
เป็นจำนวนเงินได้ แต่ระบบสามารถสร้างความคุ้มค่าในการใช้ระบบ ได้แก่ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร สร้าง
ความภาคภูมิใจแก่เจ้าขององค์ความรู้ การจัดเกบ็ สืบค้น เผยแพร่องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  
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คำสำคัญ: การพัฒนาระบบแบบมีส่วนร่วม  
  

ABSTRACT  
In COVID-19 situation, the information technology has been applied to support online 

knowledge management. This research is an applied research with the objectives as following: 1) 
designing and developing a participatory knowledge management system with agile concept, 2) 
evaluating the efficiency and effectiveness of the cooperative knowledge management system. The 
research operation consisted of 6 steps: 1) analyzing user requirement 2) analyzing and designing 
work 3) developing the system 4) testing the system 5) implementing the 5 tested and evaluating 
systems, and 6) Evaluating the effectiveness by 8 users and assessing the return on investment 
(ROI).  

The Agile concept was applied in the implementation of the design and development of a 
participatory knowledge management system. The research results were found that the 
development of knowledge management with agile concept that can be able to generate 
knowledge through the system. The user in this system were Admin, Editor, Author, Member, who 
can add or edit knowledge following by their permission and the evaluation the efficiency was 
found that the highest level of assessment results such as Create New Knowledge, the mean was 
4.54 (SD = 0.39) and the list with the assessment results in the high level for the Editor and Author, 
the mean was 4.50 (SD = 0.50), the mean of knowledge management was 4.33 (S.D. = 0.61), the 
mean of  Knowledge Sharing was 4.33 (S.D. = 0.46) and creating a knowledge exchange through the 
forum, the mean was 4.27 (S.D. = 0.42).  It was showed that the design and the development of 
Knowledge Management System was effective that meet the user’s needs. It can be used for 
practical purposes and supporting online knowledge management appropriate for the situation of 
the COVID-19 situation. It also found that using Parallel Agile (PA) concept in the research process 
can reduce the operating cycles of 4 processing: 1) development 2) testing and performance 
evaluation 3) implementation of the system 4) improvement according to recommendations and 
can reduce the cost of investment for system development in the amount of 130,000 baht. The 
reducing the cost take benefit of the expected value in the amount of 143,000 baht, if we compare 
the investment, there will be receive net operating profit of 10 percent. It was stated that this 
development system could reduce the cost of wages and develop a support system for a good 
performance contest, travel expenses, and accommodation expenses of a qualified person to 
check the performance. Although some items cannot produce the results in amount of money, the 
system can create a useful by using the system, including creating a good appearance for the 
organization, creating pride to the knowledge of storing, searching, and disseminating knowledge 
systematically.  
  
Keywords: Knowledge Management System, Parallel Agile, System Development in Participatory   
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การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชมุชน  
ศึกษาพื้นที่ : บ้านเนินตูม ตำบลเนินเพิม่ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  

A Case Study of Quality of Life Enhancement among Farmers in Community 
Enterprises: in Ban Noen Tum Community, Noen Phoem Sub-district,  

Nakhon Thai District, Phitsanulok Province  
  

ภาณุพงศ ์อาจองค,์ นพรตัน์ กำวัน, นวลนภา หอมสิงทอง, รัตนาภรณ์ แก้วเข้ม  และวสันต์ ปวนปันวงศ*์  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 *corresponding author e-mail : reddevil_small@hotmail.com   
  

บทคัดย่อ  
บทความวิจยัฉบับนี้มุ่งนำเสนอถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศึกษา

พ้ืนที่ : บ้านเนินตูม ตำบลเนินเพ่ิม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นงานวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือศึกษาความร่วมมือของเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจ  และเพ่ือการศึกษาแนวทางการพัฒนาของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

ผลการวิจัยพบว่า (1) วิสาหกิจชุมชนเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร และส่งผลต่อ
คุณภาพที่ดีขึ้นของเกษตรกรภายหลังที่เข้าร่วมวิสาหกิจชุมชน (2) เกษตรกรชุมชนบ้านเนินตูม ตำบลเนินเพ่ิม อำเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นส่วนสำคัญในการช่วยกันก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจพัฒนา
วิสาหกิจ (3) องค์การบริหารส่วนตำบล (อ.บ.ต.) ได้มีการจัดอบรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะใหม ่และ
ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมเป็นแห่งเรียนรู้ของคนในชุมชน  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย ควรมีการกระจายความรู้หรือภูมิปัญหาท้องถิ่นเกี่ยวกับทุกชุมชนหรือท้องถิ่น
ใกล้เคียงร่วมกับภาครัฐควรสนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการให้กับวิสาหกิจชุมชนแบบครบ
วงจร เช่น การทำบัญชี การใช้เทคโนโลยีการผลิตในวิสาหกิจแบบเดียวกัน และการจัดการด้านการตลาด และควร
เข้าช่วยเหลือในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์สินค้า โดยขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา
ภายในจังหวัด  
 
คำสำคัญ: วิสาหกิจ ,คุณภาพชีวิต ,เกษตรกร ,การมีส่วนร่วม  

  
ABSTRACT  

This mixed methods research is case study of quality of life enhancement among Farmers 
in Community Enterprises: in Ban Noen Tum Community, Noen Phoem Sub-district, Nakhon Thai 
District, Phitsanulok Province. The objectives is to study the quality of life of farmers in 
community enterprises, the cooperation of farmers in these enterprises and development 
methods of government agencies.   
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The results showed that: (1) community enterprises were channels for generating income 
for the group of farmers and porviding in the better quality of life of farmers after joining 
community enterprises; (2) the farmers in Ban Noen Tum Community, Noen Phoem Sub-district, 
Nakhon Thai District, Phitsanulok Province were a key factor of establishing community 
enterprises, mutual thinking and deciding to develop enterprises; ( 3) the Sub-district 
Administrative Organization (SAO) has organized trainings for community enterprises to increase 
new skills and to promote community enterprises as learning places for people in the 
community.   

It was suggested that: there should be a dissemination of knowledge or local wisdom to 
all nearby communities or localities mutually with government sector. Integrated should be 
supported to build knowledge of management for community enterprises such as accountance, 
use of unique production technologies and marketing management. In addition, there should 
hare an assistance in product design and product branding by requesting cooperation from 
educational institutions in the province  
 
Keywords: Enterprise, Quality of Life, Farmers, Participation   
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คนพิการและการเข้าถึงอารยสถาปัตย์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
DISABILITY AND UNIVERSAL DESIGN ACCESS WITHIN PIBULSOGKRAM RAJABHAT 

UNIVERSITY  
  

ฐิติยากรณ์ สถิตธรรมธร*, รติพงค์ คงถึง, ปริญญา หวันเหล็ม, ปฐมพร สันติเมธี และปฏิมาพร เคลือขอน  
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail : thitiyakorn.s@psru.ac.th  
   

บทคัดยอ่  
  

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมสงเคราะห์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับ อารยสถาปัตย์ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามหลักการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal design) 7 ประการของการ
ออกแบบเพ่ือคนทุกคนและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องเป็นฐานในการวิเคราะห์ อีกทั้งศึกษาข้อปฏิบัติการกําหนดสิ่งอํานวย
ความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน สําหรับคนพิการตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  
โดยอาศัยเทคนิคการสำรวจ การสังเกต  และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบของ
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายที่ปรากฏในสังคมไทย 2) เพ่ือศึกษาถึงสิ่ง
อำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(ส่วนทะเลแก้ว)   

ผลการวิจัยพบว่า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคน
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย แต่ยังไม่มีหมวดใดที่มีการ จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการได้ครบทุกข้อกำหนดในแต่ละหมวด ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 สะท้อนให้เห็นถึงการขาดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน
ทีไ่ด้มาตรฐานสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซ่ึงเป็นอปุสรรคต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
สิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน  
 
คำสำคัญ: คนพิการ, การเข้าถึง, อารยสถาปัตย ์ 
 

ABSTRACT  
  

This research It is a qualitative research in social work. By using in-depth survey, 
observation and interviewing techniques The purposes of the research were to 1) to study the 
types of facilities for people with mobility or physical disabilities that appear in Thai society. 2) to 
study facilities. For people with mobility or physical disabilities In the area of Pibulsongkram 
Rajabhat University (Sea glass part) 3) to study the effects or difficulties Of people with mobility 
or physical disabilities For the presence or absence of educational facilities, the sample used in 
this research was students with mobility or physical disabilities.  
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The research results were found that Within Pibulsongkram Rajabhat University Facilities 
are organized. For people with mobility or physical disabilities But there is no Arrange the 
environment And facilities for the disabled meet all requirements in each category In accordance 
with the Ministerial Regulation, building facilities for persons with disabilities and disabilities and 
the elderly, 2005 reflect the lack of standardized basic facilities for persons with disabilities using 
wheelchairs. Partly because Some buildings were constructed prior to the announcement of the 
Ministerial Regulation prescribing building facilities for the disabled or handicapped and the 
elderly, 2005, which was a barrier to access and utilization of basic facilities.   

  
Keywords: disability, access, universal design  
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การพัฒนาหลักสูตรเร่ือง อาหารถิ่นไทยวน ตำบลนำ้อ่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

A  Curriculum Development on Thai-yuan food Local for Grade 6 Student 
Tumbon Namang, Uttaradit  

 
อารยา ดาเกลี้ยง*, อุดม คำขาด  และบุญมั่น ธนาศุภวัฒน์ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
*corresponding author e-mail : popworld2012@gmail.com 

 
 บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตร 2) ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรและ 3) ศึกษาผล
ความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาหลักสูตร พบว่า การประยุกต์ใช้ทฤษฎีของทาบา ประกอบด้วยหน่วยการ
เรียน 3 หน่วย มี 13 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 2) การศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 3) ผลการศึกษาผลความพึงพอใจ พบว่า มีผล
ความพึงพอใจมากที่สุด 
 
คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร, อาหารถิ่นไทยวน, ประถมศึกษา 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were to develop a curriculum to study outcomes, and to 

examine 
The research findings showed that the additional course conducted curriculum 

development by applying the theory of Taba, which contains 3 units of 13 lessons with 20 hours 
of learning duration 2)  The result of post learning was statistically significantly higher than pre-
learning and 3) The results of the satisfaction study found that the results of highest level. 

 
Keywords: Curriculum Development, Thai-yuan Food Local, Primary 
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ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการนวัตกรรมการเกษตรของผู้ประกอบการโรงรมลำไย 
ในภาคเหนือและภาคตะวันออก 

The strategic Proposal on Agricultural Innovation Management to Fresh Longan 
Fumigation Houses in the Northern Region and the Eastern Region of Thailand 

 
รษิกา สีวิลัย*,  จตุรภัทร วาฤทธิ์,  ไพศาล กาญจนวงศ ์ และจักรพงษ ์พิมพ์พิมล 

สาขาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ  
สาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

*corresponding author e-mail : 2009rasi@gmail.com* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทำแผนกลยุทธ์ สำหรับทำร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการใช้งาน

นวัตกรรมการรม SO2 ด้วยระบบบังคับอากาศแบบแนวตั้ง ให้กับผู้ประกอบการโรงรม SO2 และผู้ส่งออกลำไยสด
ของไทย มาเลือกใช้เทคโนโลยีการรม SO2 ที่มีประสิทธิภาพให้เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิมนั้น ได้กลยุทธ์ในการจัดการ
เทคโนโลยีการรมก๊าซ SO2 ระบบบังคับอากาศแนวตั้ง รวม 5 ด้าน คือ 1) ด้านความคุ้มค่าในการลงทุน 2) ด้าน
เป้าหมายองค์กร 3) ด้านความพร้อมในการแข่งขัน 4) ด้านการใช้เทคโนโลยี และ 5) ด้านการดำเนินงานและการ
บริหารจัดการ วิเคราะห์ SWOT และนำมาสร้างกลยุทธ์โดย TOWS Matrix จากการสนทนากลุ่มร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
และผู้มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีโรงรม SO2 ได้นำกลยุทธ์ที่ได้แต่ละด้านมาวิเคราะห์เป็นกลยุทธ์ในแต่ละมิติ 
คือ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับ เสนอเป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้อย่าง
เป็นระบบ ได้ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดทิศทางและจัดทำแนวปฏิบัติเพ่ือนำองค์
ความรู้ของนวัตกรรมการเกษตรนี้ไปสู่การทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะ 

 
คำสำคัญ: นวัตกรรมการเกษตร , การรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ , ลำไยสด , ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ , เทคโนโลยี
ระบบบังคับอากาศแนวตั้ง 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were to propose the strategic plan for encouraging the 

manufacturing use of a new vertical forced-air SO2 technology, especially fresh longan fumigation 
houses and exporters. for higher efficiency in fresh longan production. The strategic plan 
comprised of 5 main attributes, namely, 1) return on investment 2) organizational goal 3) 
competitiveness 4) capability of new technology adoption and 5) operation and management. 
The focus group was conducted to analyze and evaluate potential alternatives by groups of 
related specialists and experienced users in the SO2 fumigation practices. As a result, the strategic 
plan was deployed into a methodical guideline i.e. 1. Advantage strategy (SO) 2. Protective 
strategy (ST) 3. Conversion strategy (WO) and 4. Defensive strategy (WT) for future 
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implementation. This 5-attribute strategic plan framework would be directly applied in innovative 
fresh longan SO2 fumigation operation, either in private interest or public policy.   

 
Keywords:  Agricultural Innovation,  Sulfur Dioxide Fumigation,  Fresh Longan, Strategic Proposal, 

Vertical Forced-air Technology 
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“เหยื่อ” การศึกษาผลกระทบของการถูกกลั่นแกลง้ที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพหรือความภาคภูมิใจใน
ตัวเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

"Victim" A Study of the Effects of Bullying on the Personality and Self-Esteem of 
High School Students. In the District Phitsanulok Province 

 
อนุรักษ ์จันทร์รอด*,  เสกข ์สอนปาน,  ปริญญา หวันเหล็ม  และปฏิมาพร เคลือขอน 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
*corresponding author : anurak.c@psru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษารูปแบบพฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้ง และศึกษาผลกระทบของ
ประสบการณ์การตกเป็นเหยื่อการถูกกลั่นแกล้ง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากนักเรียนมัธยมศึกษานักเรียนที่เคยมีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งหรือเคยไปกลั่นแกล้ง
ผู้อื่น จำนวน 8 คน  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา(content analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบพฤติกรรมของการกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ รูปแบบการกลั่นแกล้งทางวาจา และรูปแบบการกลั่นแกล้งทางร่างกาย โดยเมื่อศึกษาถึง
ผลกระทบของการถูกกลั่นแกล้งนั้น ผู้วิจัยได้แยกออกเป็นสามประเด็น ประเด็นที่หนึ่งคือการถูกกลั่นแกล้งนั้นส่งผล
กระทบทางด้านจิตใจ ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งจะเก็บเอาความทรงจำที่เลวร้ายกลับไปฝัน หรือเป็นการจำฝังใจ  ส่งผลทำให้
ไม่อยากคุยหรืออยากเข้าสังคม และ เสียความรู้สึกที่ตัวเองถูกกระทำ  มีความมั่นใจลดน้อยลง  ประเด็นที่สองคือ
ส่งผลกระทบทางร่างกายคือเกิดความเจ็บปวดบนร่างกาย การเคลื่อนไหวไม่คล่องตัวเพราะบาดเจ็บจากการถูกกลั่น
แกล้ง  ประเด็นที่สามคือจากการถูกกลั่นแกล้งนั้น  ส่งผลทำให้นักเรียนกลายเป็นผู้ที่ไปกระทำผู้อื่นเสียเอง 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ด้านสถาบันครอบครัว บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ควรให้ความสำคัญกับบุตรหลานในการที่จะอบรม
เลี้ยงดู ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ใช้เหตุฟังรับฟังปัญหาของบุตรหลาน เพ่ือที่จะสร้างความภาคภูมิใจและการ
มองเห็นคุณค่าในตัวเอง ปลูกฝังให้บุตรหลานของท่านเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันเพ่ือลดพฤติกรรม
การกลั่นแกล้งที่จะเกิดขึ้น 

2. ด้านสถานการศึกษา คุณครูที่มีบทบาทในการให้ความรู้ อบรมสั่งสอน ควรที่จะมีบทบาทในการเฝ้าสังเกต
และดูพฤติกรรมต่างๆ ต้องเข้ามาส่วนให้มากกว่าการสอน แต่เป็นการเฝ้าสังเกตและติดตามเฝ้าระวัง คอยเป็น
ตัวเชื่อมระหว่างเด็กนักเรียนและครอบครัวเข้าด้วยกัน 

 
คำสำคัญ : การกลั่นแกล้ง, เหยื่อ, บุคลิกภาพ, ความภาคภูมิใจในตนเอง 
 

ABSTRACT 
This research had the objective to study bullying behavior pattern and to study the 

impact of experience of being a bullying victim. It was qualitative research in purposive sampling 
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of in-depth interview from 8 high school students who used to be bullied or who used to bully 
others. The research analyzed the data by content analysis. 

The research finding was that the bullying behavior pattern in high school, Muang District, 
Phitsanulok Province including verbal bullying and physical bullying. When studying the impact of 
being bullied, the researcher split it into 3 points. The first point was that bullying affect the spirit 
mental. The bullied people could keep that bad memory and dreamed about it or it would be 
imprinted and prevented them from talking or socializing and they would feel bad to be bullied. 
They would have less self-confidence. The second point was physical impact. They would feel 
pain on the body. They could not move properly because they were injured from bullying. The 
third point was that the bullying changed those students and made them bully other people. 

Policy suggestion  
1. Regarding the familial institution, father, mother or parents should prioritize their 

children in cultivating, loving and caring them. They must listen to the problems of their children 
logically in order to create pride and to see their self-worth and cultivate their children to respect 
the human dignity of each other and to reduce bullying behavior that would happen.  

2. Regarding educational institutions, teachers had a role in proving knowledge, cultivating 
and should have a role in monitoring the various behaviors. They must do more than just 
teaching. They must continue observing and watch out and must be a connector between 
students and families. 

 
Keywords: Bullying, Victim, Personality, Self-Esteem 
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บทคัดย่อ 

 วิจัยเรื่องการพัฒนาความเป็นเมืองกับการเพ่ิมขึ้นนของจำนวนประชากรพ้ืนที่ศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของเมืองที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของจำนวน
ประชากร เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการความเป็นเมืองภายใต้บริบทจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการรับมือของภาครัฐและภาคประชาสังคมต่อปัญหาการขยายตัวของเมืองและจำนวนประชากร ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
 ผลวิจัยพบว่า (1)จากการพัฒนาความเป็นเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลเข้า
มายังเขตเมืองของจำนวนประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น (2) การเข้ามาของจำนวนประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อเมืองตามมาทั้งทางบวกและทางลบ (3)ภาครัฐมีแผนยุทธศาสตร์ในการรับมือกับการเจริญเติบโตของเมืองและ
จำนวนประชากร ในส่วนภาคประชาสังคมผู้นำชุมชนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในชุมชน 
 จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยมองว่าความเป็นเมืองของเทศบาลนครพิษณุโลกนั้นมีความ
เจริญเติบโตไปจากในอดีตอย่างมาก ยังรวมไปถึงจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าจะมีความเจริญมาก
เพียงใด ในทางกลับกันก็ยังส่งผลกระทบในหลายปัจจัย เช่น ความแออัด สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม สิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นผลมาจากการพัฒนาความเป็นเมือง 
 
คำสำคัญ: การพัฒนาความเป็นเมือง ,ภาคประชาสังคม ,ประชากร ,ความเจริญเติบโต 
 

ABSTRACT 
 This research on urban development and population growth in the study area of 
Phitsanulok Municipality, Phitsanulok Province has the objectives to study the changes in the city 
that arise from population growth, the impact of urbanization processes under the context of 
population growth and the approaches of the government sector and civil society sector to deal 



การประชุมวชิาการ วิทยาการจดัการวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 และนานาชาติครั้งท่ี 3  
ภายใต้หัวข้อ “การจดัการนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”  
 
 

 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม 

130 

with the problems of urban expansion and population growth. The researcher conducted this 
study as a mixed methods research. 
 The research results indicated as follows: (1) the changes in urbanization have resulted in 
the increase in population flow into urban areas. (2) The entry of the increasing population had 
both positive and negative consequences on the city. (3 ) The government sector had strategic 
plans to cope with the growths of the city and population. For the civil society sector, 
community leaders have organized campaigning activities on community participation. 
 According to the research results, the researcher team considered that the urbanization of 
Phitsanulok Municipality has grown dramatically as well as the constant increase in population. 
Despite how much it has grown, on the other hand, it also affected many factors such as 
congestion and degradation of the environment. These situations have results from the 
urbanization. 
 
Keywords: enterprise, quality of life, farmers, participation 
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ความคาดหวังต่อกิจกรรมรับน้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

Expectations of the Initiation Activities of Mathayomsuksa 6 students 
in Muang District, Phitsanulok Province 
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บทคัดย่อ  
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาความคาดหวังต่อรูปแบบกิจกรรมการรับน้องของนักเรียน และเพ่ือ

ศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมรับน้องให้สอดคล้องกับความคาดหวังของนักเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแนวคำถาม
แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ จำนวน และค่าร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  

ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความเห็นด้วยกับกิจกรรมในรูปแบบสร้างสรรค์ 3 
อันดับสรุปได้ดังนี้ ได้แก่ อันดับที่ 1 กิจกรรมการสอนน้องร้องเพลงและการให้น้องใหม่แสดงความสามารถด้วยความ
สมัครใจ (คิดเป็นร้อยละ 76.7) อันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันดาวเดือนมหาวิทยาลัย (คิดเป็นร้อยละ 77.3) และ
อันดับ 3 กิจกรรมการมอบธง (คิดเป็นร้อยละ 72.7) นอกจากนี้ยังมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ไม่เห็นด้วยกับ
กิจกรรมในรูปแบบโซตัส 3 อันดับสามารถสรุปได้ดังนี้ อันดับ 1 กิจกรรมการให้น้องรับประทานอาหารแปลกๆ (คิด
เป็นร้อยละ 56.7) อันดับ 2 กิจกรรมรุ่นพ่ีตะคอกน้องใหม่ (คิดเป็นร้อยละ 54)  และอันดับ 3 กิจกรรม การลงโทษ
ด้วยการให้นอนราบกับพ้ืนหญ้า (คิดเป็นร้อยละ 36)  ในทัศนะของนักเรียนในการเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรม
รับน้องให้กับนักศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยที่จะจัดกิจกรรมรับน้องทางมหาวิทยาลัยควรจะต้องมากำกับดูแล  ซึ่ง
กิจกรรมควรมีลักษณะที่สร้างสรรค์ ซึ่งในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่นั้นจะต้องเป็นไปด้วยบรรยากาศของการร่วมมือ
ร่วมใจกัน สามัคคีกัน ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น ไม่ล่วงละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน และไม่ควรจัดกิจกรรมภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือความปลอดภัยและความประหยัดต่อตัวนักศึกษาเอง แต่ทั้งนี้ควรอยู่ในดุลยพินิจและความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยผ่านการสำรวจความต้องการและออกแบบกิจกรรมผ่านการมีส่วนร่วมของ
ตัวแทนตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขา และการออกแบบกิจกรรมควรมีความหลากหลายให้มีความ
ครอบคลุมในการเติมเต็มองค์ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้แก่ กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต และกิจกรรมบริการวิชาการ 

คำสำคัญ: ความคาดหวัง กิจกรรมรับน้อง 
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ABSTRACT 
 This research aims to study the expectations for student initiation activities and to propose 
guidelines for developing initiation activities in line with student expectations. The sample used was 
1 5 0  mathayomsuksa 6  students. The tools for data collection were structured questionnaires and 
interviews, and analyzed using statistical data such as number and percentage, and content analysis. 
 The results of the research revealed that mathayomsuksa 6  students agreed with the 3 
forms of creative initiation activities, which can be summarized as follows: 1st place was teaching 
activities for young students to sing and for new students to demonstrate voluntary abilities, 2nd 
place in university month star competition, and 3 rd place for giving a flag. In addition, there are 
also mathayomsuksa 6 students  oppose the initiation activity in the sotus format, the top 3 can 
be summarized as follows: 1 st place was activity for children to eat strange food, 2 nd place: 
activities for senior students, and 3rd place, the punishment activity by letting lying down on the 
grass. 
 In the view of students in proposing a guideline for the development of admissions to 
students, it was found that the universities that would organize the admissions activities should 
be supervised. The activities should be constructive and have an atmosphere of cooperation, 
harmony, no violence, no violations of each other, and should not be organized outside the 
university for the safety and saving of students themselves. However, the arrangement of the 
initiation activities should be within the balance and convenience of that university through need 
survey and design through participation of university and branch infrastructure and event design. 
The distinction of complementing knowledge and respect in 21st place, which includes academic 
activities, cultural maintenance, life skills enhancement, and academic service activities. 

Keywords: Expectations, Admissions Activities 
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การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษในฟาร์มชุมชนบ้านไม้งาม  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของฟาร์มชุมชนบ้านไม้งาม 2) ศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษในฟาร์มชุมชนบ้านไม้งาม โดยทำการเก็บข้อมูล 4 เดือน (1 มิถุนายน 
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน) กลุ่มประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษใน
ฟาร์มชุมชนบ้านไม้งาม ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก และรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ ร้อยละและค่าเฉลี่ย และใช้การวิเคราะห์ทางการบัญชีการเงินประกอบด้วย กำไรสุทธิ อัตรากำไร
สุทธิต่อยอดขาย อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน และระยะเวลาคืนทุน   

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปในฟาร์มชุมชนบ้านไม้งาม มีผู้ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ จำนวน 1 
ท่าน อายุ 40 ปี อาชีพเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกผักปลอดสารพิษ 2 ปี ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษบน
พ้ืนที่จำนวน 1 ไร่ ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษรวมจำนวน 11 ชนิด ผักสวนครัวปลอดสารพิษแต่ละชนิดจะมี
ระยะเวลาที่ใช้ในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวแตกต่างกันออกไป ผักสวนครัวปลอดสารพิษที่ปลูกเป็นจำนวนมากและ
นำออกขายม ี2 ชนิด ได้แก่ ผักกาดหอมและผักคะน้าโดย ผักกาดหอม ปลอดสารพิษมีผลผลิตที่เก็บเกีย่วได้สูงสุด 10 
กิโลกรัมต่อ 1 แปลง คะน้าปลอดสารพิษ มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้สูงสุด 10 กิโลกรัมต่อ 1 แปลง 2) ต้นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกผักกาดหอมปลอดสารพิษและคะน้าปลอดสารพิษ มีต้นทุนการผลิตรวมทั้งสิ้นต่อแปลงเท่ากับ  
211.25 บาท และ 244.86 บาท ตามลำดับ ต้นทุนการผลิตที่มากที่สุดได้แก่ค่าใช้จ่ายในการผลิต รองลงมาคือ
ค่าแรงงานและวัตถุดิบ มีรายได้จากการขายต่อแปลง 250 บาท และ 300 บาท ตามลำดับ ด้านอัตราผลตอบแทน
จากเงินลงทุน พบว่าการปลูกผักกาดหอมปลอดสารพิษมีอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย เท่ากับ 15.5 % การปลูกคะน้า
ปลอดสารพิษมีอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย เท่ากับ 18.38 % และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เท่ากับ 
10.62 % และ 15.11 % และเมื่อทำการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนพบว่าการปลูกผักกาดหอมปลอดสารพิษต้องปลูก
ประมาณ 9 แปลงจะได้คืนเงินลงทุนที่จ่ายไป สำหรับการปลูกผักคะน้าปลอดสารพิษต้องปลูกประมาณ 6-7 แปลงจะ
ได้คืนเงินลงทุนที่จ่ายไป เนื่องจากการลงทุนปลูกผักปลอดสารพิษจำนวนเงินลงทุนเริ่มแรกน้อยและสามารถทำได้ง่าย
จึงทำให้สามารถคืนทุนได้เร็วและมีกำไรที่ดีเพราะปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นจึงทำให้ผัก
ปลอดสารพิษเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน   

 
คำสำคัญ: ผักสวนครัวปลอดสารพิษ, ต้นทุน, ผลตอบแทน   
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ABSTRACT  
The purposes of the research were to study 1) the general condition of Ban Mai Ngam 

Community Farm, 2) to study the Cost and Returns of Organic Vegetables Garden Ban Mai Ngam 
Community Farm by collecting data for 4 months (1 June 2020 to 30 September). The population 
used in this research was a group of organic vegetable growers in Ban Mai Ngam Community 
Farm, Mai Ngam Sub-district, Mueang District, Tak Province. And collecting data by using interview 
form the statistics used for the analysis were percentage and mean.  And using financial 
accounting analysis consisting of net profit, net profit margin on sales, return on investment and 
payback period. 

The research findings showed that the 1) General condition in Ban Mai Ngam Community 
Farm there are 1 organic vegetable growers, age 40, farmers occupation with 2 years of 
experience in growing organic vegetables, growing organic vegetables on an area of 1 rai, growing 
organic vegetables in total 11 types. Each organic vegetable has different time to cultivate and 
harvest. There are two types of organic garden vegetables grown in bulk and sold lettuce and 
kale, with organic lettuce yielding up to 10 kilogram per plot. There is a maximum harvested 
product of 10 kilogram per plot. 2)  Costing and benefit of growing organic lettuce and organic 
kale. The total cost of production per plot is equal to 211.25 bahts and 244.86 baths, 
respectively. The highest production costs were by production followed labor cost and raw 
materials costs. Revenue from sales per plot is 250 bahts and 300 bahts respectively. The rate of 
return on investment it was found that organic aromatic vegetables had a net profit margin of 
15.5%, growing organic kale with a net profit margin of 18.38% and a return on investment (ROI) 
equal 10.62% and 15.11%. And when analyzing the payback period it was found that the 
cultivation of organic lettuce requires 9 plots to return the investment paid. For growing organic 
kale, it needs to plant 6-7 plots in order to return your investment. Due to the investment in 
growing organic vegetables, the initial investment amount is low and can be easily performed, 
thus enabling quick return on investment and good profit is popular for today’s consumers. 
 
Keyword: Organic Vegetables Garden, Cost, Returns 
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การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสำหรับการผลิตตะกร้าสาน ของกลุ่มหัตถกรรมของใช้ตะกร้า 
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

Analysis of Costs and Returns for Woven Basket Production of Basket Handicrafts 
Group, Ban Tak District, Tak Province  

 
ยุพรตัน์  จันทร์แก้ว*  และยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ์ 

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก   
*corresponding author e-mail : yupharut2550@hotmail.com   

บทคัดย่อ  
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มหัตถกรรมของใช้ตะกร้า 
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากและวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตตะกร้าสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ สมาชิกของกลุ่มหัตถกรรมของใช้ตะกร้า จำนวน 20 คน ทีผ่ลิตตะกร้าสานจำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ท่ีมียอดขาย
สูงตามลำดับ แบบสัมภาษณ์ถูกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นข้อมูลถูกนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ร้อย
ละ พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 1) สมาชิกของกลุ่มจำแนกตามเพศพบว่าเป็นเพศหญิงทั้งหมด 2) 
สมาชิกของกลุ่มจำแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุช่วงระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และ
รองลงมาช่วงอายุ 41-50 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30  และ 3)สมาชิกของกลุ่มจำแนกตามอาชีพหลัก พบว่า
สมาชิกท้ัง 20 คน ร้อยละ100 ทำเป็นอาชีพเสริม  จากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตตะกร้าสาน 
3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตะกร้าสานลายดอกแก้ว ตะกร้าสานลายไทย และตะกร้าสานลายผีเสื้อ พบว่า 1) ตะกร้าสาน
ลายดอกแก้ว มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 409 บาท ซึ่งจำแนกเป็นวัตถุดิบทางตรง 60 บาท ค่าแรงงานทางตรง 300 
บาท และค่าใช้จ่ายการผลิต 49 บาท มีผลตอบ แทนเท่ากับ 750 บาท 2) ตะกร้าสานลายไทย มีต้นทุนการผลิต
เท่ากับ 541 บาท ซึ่งจำแนกเป็นวัตถุดิบทางตรง 70 บาท ค่าแรงงานทางตรง 400 บาทและค่าใช้จ่ายการผลิต 71 
บาท มีผลตอบแทนเท่ากับ 800 บาท และ3) ตะกร้าสานลายผีเสื้อ มีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 239 บาท ซึ่งจำแนกเป็น
วัตถุดิบทางตรง 40 บาท ค่าแรงงานทางตรง 150 บาทและค่าใช้จ่ายการผลิต  49 บาท มีผลตอบแทนเท่ากับ 500 
บาท  
 
คำสำคัญ: ต้นทุน, ผลตอบแทน, การผลิตตะกร้าสาน  
 

ABSTRACT  
 The purpose of this research was to study the general information of interviewed 
respondents of basket handicraft products at Bantak District, Tak Province and to analyze the 
costs and returns of basket weaving production. The sample group in the research was 20 
members of basket handicrafts group. They were members which produced 3 woven basket 
products with high sales, respectively. The interview form was used to collect data. Then, the 
data were to analyze statistical data by using percentage. The general data of interviewed 
respondents found that 1) all members of the group which were classified by gender were found 
to be female, 2) group members which were classified by age had the most aged between 51-60 
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years with 14 people as percentage of 70 %, and the age about 41-50 years had 6 people as 
percentage of 30 %. And 3) the members which were classified by main occupation found that all 
20 members as percentage of 100% were doing extra part time careers. For the analysis of costs 
and returns of three products productions of woven basket with patterned glass flowers, Thai 
woven basket and the weaving basket in the butterfly pattern found that 1) the basket made of 
glass flowers had the cost of production of 409 baht. The direct material cost was 60 baht, the 
direct labor cost was 300 baht and the production cost was 49 baht. The return had 750 baht. 2) 
the Thai woven basket had the cost of production of 541 baht. The direct material cost was 70 
baht, the direct labor cost was 400 baht and the production cost was 71 baht. The return is equal 
800 baht. And 3), the weaving basket in the butterfly pattern had the cost of production of 239 
baht. The direct material cost was 40 baht, the direct labor cost was 150 baht and the production 
cost was 49 baht. The return is equal 500 baht. 
 
Keyword: Costs, Return, Production of Basket. 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี สำหรับผู้ประกอบการ 
ในเขตอำเภอเมือง จังหวดัตาก 

Desirable Characteristics of Accounting practitioner for Entrepreneurs 
 in Muang District, Tak Province 

 
สินีนาฏ วงค์เทียนชัย และรุจาภา สุกใส*  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตาก 
*corresponding author e-mail : sa-rujapa1@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีเมื่อเข้าสู่
สถานประกอบการ   และ 2) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในการศึกษาครั้งนี้ทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 30 ราย  
การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ตําแหน่งในสถานประกอบการ คือ เจ้าของ
กิจการ / ผู้จัดการ ลักษณะของสถานประกอบการเป็นหน่วยงานภาคเอกชน (สำนักงานบัญชี) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 1) ด้านความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีอยู่ในระดับมาก  2) ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก และ 3) ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความ
ต้องการของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี คือ ต้องมีความรู้ มีทักษะ
ทางด้านบัญชี  มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในการปฏิบัติงาน กระตือรือร้น อดทนอดกลั้น มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพ สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต  
 
คำสำคัญ: คุณลักษณะอันพึงประสงค์, ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี, ผู้ประกอบการ  

 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) desirable characteristics of accounting practitioner 
when entering in establishment and 2) to guide the development and improvement of bachelor 
of accountancy. Faculty of Business Administration and Liberal Arts in Rajamangala University of 
Technology Lanna Tak. In this study, data was collected by means of a questionnaire from 
entrepreneurs in Muang District, Tak Province were 30 entrepreneurs. The data were analyzed 
using descriptive statistics. Including  percentage, mean and standard deviation. 
 The research showed that the results of this research were that the majority were female, 
positions in the establishment's business owner / manager. The nature of the establishment is a 
private organization (Accounting office). Desirable characteristics of accounting practitioners 1) the 
knowledge and skills in accounting were at a high level, 2) using of information technology is at a 
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high level, and 3) foreign language communication Is moderate. The needs of entrepreneurs to 
desirable characteristics of accounting practitioners are, having knowledgeable, having accounting 
skills, take responsibility, pay attention to performance, enthusiastic, patient, and morality and 
professional ethics. The most important thing is honesty. 

Keyword:  Desirable Characteristics, Accounting practitioner, Entrepreneurs 
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ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้ที่ไดจ้ากการปฏิบัตจิริง 
ที่มีต่อทกัษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ  

เร่ือง การใช้ต้นทุนในการตัดสินใจระยะสั้น ของนักศกึษาโปรแกรมการตลาด  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

The result of learning management by using collaborative learning activities and 
learning from real practice toward on learning skills and achievement in the 

subject of accounting for management in the topic of cost usage in short-term 
making decision of the marketing students, Faculty of Management Science, 

Kamphaeng Phet Rajabhat University. 
 

วรรณวณัช  ด่อนคร้าม1* 

โปรแกรมวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร1  
*corresponding author e-mail : pooknoo@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ 
เรื่อง การใช้ต้นทุนในการตัดสินใจระยะสั้นก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
รว่มกัน 2) เพ่ือศึกษาทักษะการเรียนรู้ในวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ เรื่องการใช้ต้นทุนในการตัดสินใจระยะสั้นหลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงของนักศึกษา และ 
3) เพ่ือศึกษาความพึงใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
และการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนได้รับการสอน เฉลี่ยเท่ากับ 7.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
55 คะแนน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการสอน เฉลี่ยเท่ากับ 24.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน 
2) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 35.99 หมายความว่า นักศึกษาที่มีการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.99 3) นักศึกษามีทักษะด้านการคิดคำนวณ ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
ทักษะการมีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการมีส่วนร่วม (ความร่วมมือ) 4) ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในรายวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ อยู่ที่ระดับมาก (  = 4.29,  = 0.54) 

 
คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะการเรยีนรู้ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to compare the learning achievement of accounting 
for management in the topic of cost usage in Short-term making decision between before and 
after learning through learning management by using collaborative learning activities, 2)to study 
the learning skills in the subject of accounting for management in the topic of cost usage in 
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Short-term making decision of the marketing students after learning through learning management 
by using collaborative learning activities and learning from the real practice, and 3) to study the 
learning satisfaction of marketing students towards learning management by using collaborative 
learning activities and learning from the real practice.  
 The research found that the learning achievement in the subject of accounting for 
management before learning management by using collaborative learning activities had an 
average score 7.67 from full score at 55 points. And the learning achievement after learning 
management by using collaborative learning activities had an average score at 24.70 from full 
score at 55 points. The effectiveness index of learning by using collaborative learning activities to 
35.99% that mean the learning achievement of students who learned by using collaborative 
learning activities in the accounting for management subject increased by 35.99%. The students 
had mathematical skills, critical thinking skills and problem solving skills, creativity, 
communication skills, and participative skills (cooperation). The overall of satisfaction of the 
students was at a high level (  = 4.29, S.D. = 0.54).  
 
Keyword: Learning Activities, Academic Achievement, Learning Skills 
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การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรยีนโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง   
ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  

  
วรรณวณัช ด่อนคร้าม และพัตราภรณ์ อารีเอื้อ* 

โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และ โปรแกรมวิชาการจดัการทั่วไป   
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

*corresponding author e-mail : pooknoo@gmail.com  
  

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพ่ือศึกษาการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และ 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายก่อนและหลังการจัดโครงการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบา้นวังหันน้ำดึง ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร     

ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง จำนวน 105 คน 
จากการสังเกตพฤติกรรมการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายโดยครูประจำชั้น พบว่า วิธีการบันทึกรายรับ – รายจ่าย มี
การบันทึกทุกวันที่มีการเคลื่อนไหว นักเรียนได้สรุปค่าใช้จ่ายของตนเองทุกวัน โดยเฉลี่ยเงินที่นักเรียนได้รับจาก
ผู้ปกครองสัปดาห์ละ 100 บาท  นักเรียนมีพฤติกรรมการออมเงินเฉลี่ย 3 ครั้งต่อสัปดาห์  จำนวน 40 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 38.10 จำนวนเงินเฉลี่ยที่นักเรียนเก็บออมคิดเฉลี่ยสัปดาห์ละ 5 บาท วิธีการจัดสรรเงินของนักเรียนคือ ออม
ก่อนแล้วค่อยจ่าย โดยที่นักเรียนมีวัตถุประสงค์การเก็บออมเงิน ซื้อของที่อยากได้ เช่น ของเล่น ขนม เป็นต้น ส่วน
จำนวนนักเรียนที่ไม่เก็บออม จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 ซ่ึงเหตุผลที่นักเรียนไม่ได้ออมเงินคือ เงินที่ได้มา
จากผู้ปกครองพอใช้พอดี ไม่เหลือ และผู้มีส่วนร่วมในการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน คือ ผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง  นักเรียน และ 2) คะแนนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังของนักเรียน โรงเรียน
บ้านวังหันน้ำดึง หลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
  
คำสำคัญ: การบันทึกรายรับ-รายจ่าย, แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, นักเรียน  
  

ABSTRACT  
              The objective of this research are 1) to study income and expenditure recording 
following by the sufficient economic of students Wang Hun Naam Dung’s, Tambol Wang Kaam, 
Klong Klung District, Kamphaeng Phet Province. And 2) to compare the knowledge of income and 
expenditure recording of students before and after participating in project following by the 
sufficient economic of students Wang Hun Naam Dung’s, Tambol Wang Kaam, Klong Klung 
District, Kamphaeng Phet Province. 
              The results found that 1) 105 students of Wang Hun Naam Dung School have recorded 
the revenue and expenses accountancy and sum up the expenses in their daily life. They receive 
average 100 Baht per week from their parents and save 3 times per week. 40 students of them 
which are 38.10 percent have average saving money 5 Baht per week. They allocate by saving 
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before expending. Their aims are pay for needed things as toys, sweets. 15 students of them who 
unsaved which are 14.28 percent have the reasons as fit and not enough. The participators who 
help them to save are the administrators, teachers, parents, students and 2) The learning 
achievement score of pre and post activities had found that posttest has higher score than 
pretest as .01 statistic significant.  

 
Keyword: Income and Expenditure recording, Concept of Sufficiency Economy, Student 
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การวิเคราะห์ทางการเงินของบริษัททิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
Financial Analysis of Tipco Foods Public Company Limited and Subsidiaries  

ธานินทร์  ไชยเยชน์*  พรสวรรค์ ทับใจดี  และแพรวพรรณ บ่ายเมือง   
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

*corresponding author e-mail : tanin.almighty@gmail.com  
  

บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัทกลุ่มเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มตัวอย่างใช้วีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 1 บริษัท 
คือ บริษัททิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย เครื่องมือในการศึกษาประกอบด้วย การวิเคราะห์ย่อส่วนตาม
แนวดิ่ ง การวิ เคราะห์ แนวโน้ ม  และการวิ เคราะห์ อัต ราส่ าวนทางการเงิน  โดยใช้ ข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ จ าก 
งบการเงินรายปีของบริษัททิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 ผลการศึกษาพบว่า 
ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทค่อนข้างไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยสัดส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงมีค่ามากกว่าหนี้สินรวมซึ่งชี้ให้เห็นว่าบริษัทยังบริหารงานได้ค่อนข้างดี อัตราส่วน
สภาพคล่องลดลงและอยู่ในระดับต่ำ อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและอัตราส่วนความสามารถในการ
ชำระหนี้ลดลง แม้ในภาพรวมอัตราส่วนความสามารถในการกำไรลดลง แต่กลับมาดีขึ้นในปี 2562 จนทำให้
อัตราส่วนทางการตลาดของหุ้นในภาพรวมกลับมาดีขึ้นด้วยเช่นกัน   

  
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ยอ่ส่วนตามแนวดิ่ง, การวิเคราะห์แนวโน้ม, การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  
  

ABSTRACT  
The purpose of this study was to analyze the financial position and performance of the 

company in food and beverage sector, agro and food industry group. The sample group by 
purposive sampling of this study was one company, namely Tipco Foods Public Company Limited 
and subsidiaries. The study tools included common size analysis, trend analysis and financial ratio 
analysis using secondary data from annual financial statement of Tipco Foods Public Company 
Limited and subsidiaries from 2015 – 2019. The results showed that the overall performance of 
the company is not satisfactory. The proportion of non-current assets had continued to increase. 
However, the shareholder’s equity was still greater than the total liabilities, indicating that the 
company still manages quite well. The liquidity ratio was down and was low.  The efficiency ratio 
and the debt ratio had decreased. Even as a whole, the profitability ratio had decreased, but had 
improved in 2019,  resulting in the better marketability ratio as well.  

 
Keyword: Common Size Analysis, Trend Analysis, Financial Ratio Analysis 
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การเตรียมความพร้อมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเมื่อเผชิญกับสภาวะวิกฤตอุดมศึกษา 
Preparation of academic staff at the university when faced with  

a crisis of higher education 
 

สุวชัช  พิทักษ์ทิม1* พิชา วิสิทธิ์พานิช2 

Suwachat Pitatim1*Picha Visitpanich2 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 
*corresponding author e-mail : Jack_nutter@hotmail.com* 

 
บทคัดย่อ 

 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปฏิกิริยาของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต่อการเปลี่ยนแปลงและระดับการ
เตรียมความพร้อมของพนักงาน สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ  
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ตอบแบบสอบถามกลับมาจำนวน 380 
คน วิ เคราะห์ ข้อมูล โดยใช้สถิติ แบบพ รรณนา (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่  ค่ าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 ผลการศึกษา พบว่า ไม่ว่าองค์กรจะเปลี่ยนแปลงแบบถูกยุบเลิกหรือถูกแปรสภาพและดำเนินการต่อไป 
ปฏิกิริยาของพนักงานส่วนใหญ่ คือ ยอมรับและนำทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
รวมทั้งพยายามไล่ตามสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า มีพนักงานเพียงส่วน
น้อยเท่านั้นที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ส่วนระดับการเตรียมความพร้อมของพนักงานนั้น พนักงานมีการ
เตรียมความพร้อมระดับปานกลาง กรณีองค์กรถูกยุบเลิก  พนักงานจะมีการเตรียมความพร้อมในด้านสังคมมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการปฏิบัติงาน แต่ถ้ากรณีองค์กรแปรสภาพและยังดำเนินการต่อไป พนักงาน
จะมีการเตรียมความพร้อมในระดับปานกลางเช่นกัน มีการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติงาน 
 
คำสำคัญ: การเตรียมความพร้อม, พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ, สภาวะวิกฤตอุดมศึกษา 

ABSTRACT 
 This purpose to study “Preparation of academic staff at the university when faced with a 
crisis of higher education”. The objective of the research was to study the reaction of personnel 
to change, level of personnel preparedness and factors affecting their preparedness, using a 
questionnaire as a tool. The population consisted of 380 workers. Data was analyzed using 
descriptive statistics, frequency distribution, percentage, mean and standard deviation 
 The results of the study found that Whether the company would be terminates under the 
royal ordinance, be privatized or continued, most workers’ reaction was to accept the change 
and make the most of the situation, at the same time trying to catch up with the changing 
conditions. Very few showed any resistance. The level of workers’ preparedness was medium. 
They were most prepared on social aspects, followed by economic and operational factors. 
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However, if the company was to be privatized and continued to function, the workers’ readiness 
level was also medium. They were most prepared for the management aspect, and the second 
followed by performance operation. 
 
Keyword: Preparation, Academic Staff at the University, Crisis of Higher Education 
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ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่าน
ลานหอย จังหวดัสุโขทัย 

Problems and obstacles in the accounting community enterprise in Tambon 
Taling Chan, Bandanlanhoi District, Sukhothai Province. 

 
ยพรัตน์ อ่ิมพิทักษ์1*  ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว2 

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาน ตาก1 
*corresponding author e-mail : yopharat_dang@hotmail.com , yupharut2550@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขต
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 36 คน 
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในเขตตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้าน

ด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าปัญหาด้าน
ความรู้ความสามารถในการจัดทำบัญชีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ปัญหาด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ปัญหาด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชีและปัญหาด้านความร่วมมือและประสานงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ข้อเสนอแนะ ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาอบรมให้ความรู้ พัฒนาระบบบัญชีที่เหมาะสมสำหรับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน มีการควบคุมภายในที่ดี เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเองและมีการจัดทำบัญชี
อย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดทำงบการเงินที่สามารถนำไปใช้ในการขอสนับสนุนแหล่งเงินทุนได้ 
 
คำสำคัญ: การบัญชี, ปัญหาและอุปสรรค, วิสาหกิจชุมชน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of the research were to Problems and obstacles in the accounting 
community enterprise in Tambon Taling Chan, Bandanlanhoi District, Sukhothai Province. The 36 
sample. Simple purposive sampling. The instrument was questionnaires. The statistical 
procedures employed to examine the data were Frequency, Percentage, Mean and Standard 
Deviation.  
 The research findings showed that the Problems and obstacles in the accounting 
community enterprise in Tambon Taling Chan, Bandanlanhoi District, Sukhothai Province, at the 
high level as mean of 3.97. The result found that the highest level is the problem and obstacles 
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of knowledge, ability. The result found that the high level is the problem and obstaclesof tools in 
operation, accounting methodology, documentary and accounting methodology, cooperation and 
coordination. Suggestions for the government or related agencies must be trained to educate 
Develop a suitable accounting system for community enterprises. Have good internal control to 
enable community enterprises to keep accounts on their own and to have continuous. And able 
to prepare financial statements that can be used in requesting support for sources of funds. 
 
Keywords: accounting, Problems and obstacles, community enterprise 
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การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุของเกษตรกรตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
Preparation for Pre-Elderly Farmers of Nam Jo Sub-district,  

Mae Tha District, Lampang Province  
 

พอใจ สิงหเนตร*  สุเทพ ทองคำ  อนุรักษ ์อาทิตย์กวิน  บัณฑิต บุษบา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

Corresponding author e-mail : singhanate.pia@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเกษตรกรก่อนเข้าสู่วัยสูงวัยในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 2) เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุเกษตรกร เพ่ือการพึ่งพาตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
เกษตรกรอย่างมีส่วนร่วม ในความรับผิดชอบของเทศบาลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 3) เพ่ือสังเคราะห์
โครงการวิจัยชุดการเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุของเกษตรกรตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้วิธีการวิเคราะห์  SWOT Analysis และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยการเลือกแบบ
เจาะจงจากชาวบ้านทีเ่ป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านละ 3 คน 9 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 27 คน 

ผลการศึกษาพบว่าสถานการณ์และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ
เกษตรกรก่อนเข้าสู่วัยสูงวัย คือ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ 3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม   4) ด้านการตระหนัก
ในคุณค่าแห่งตน 5) ด้านความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว 6) ด้านการรักษาพยาบาล และ 7) ด้านสวัสดิการทาง
สังคม แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุเกษตรกร เพ่ือการพึ่งพาตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการร่วมคิด 
รว่มทำ ร่วมตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกลุ่มของตนเอง นอกจากนี้ยังพบองค์ความรู้ใหม่คือการมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุเกษตรกรในการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นเพ่ือสร้างอาชีพในชุมชนเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุเกษตรกรอีกด้วย 

 
คำสำคัญ : การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ, ผู้สูงอายุเกษตรกร 
 

ABSTRACT 
The objective of this study was to 1) to analyze situations and needs in improving the 

quality of life of farmers in the elderly before becoming the elderly under the responsibility of 
Nam Jo Sub-district Municipality, Mae Tha District, Lampang Province 2) to promote the gathering 
the elderly farmers group for self-reliance and good quality of life of elderly farmers with 
participation and 3) to synthesize research project for the preparation of the pre-elderly farmers 
of Nam Jo Sub-district, Mae Tha District, Lampang Province. It is a qualitative research and 
participatory workshops using SWOT Analysis and in-depth interviews. The population used in the 
study was farmers aged 55 years and older who are entering elderly by choosing specifically from 
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the villagers who are members of a group of farmers, 3 villagers each village from 9  villages, a 
total of 27 people  

The study result found that the situation and needs for the development of the quality of 
life of the elderly before entering the age of the elderly are 1) physical 2) mental 3) social 
relations 4) awareness of their own values 5) related aspects to family members, 6) medical care 
and 7) social welfare as promoting the integration of the elderly, Guidelines for promoting of 
grouping elderly farmers were for self-reliance and good quality of life by thinking, making 
decisions, and solving problems in one's own group. In addition, new knowledge has been found 
that is the participation of farmers in the group to join tightly to create a career in the 
community. This is another way to promote income for the elderly of farmers as well. 

 
Keywords: Preparation for Pre-Elderly, elderly farmers 
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พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียนของนกัศึกษาคณะวิทยาการจัดการจังหวัดพิษณุโลก  
Behavior of using mobile phones in the classroom  

of students from Faculty of Management Science, Phitsanulok Province  
 

มานิตา ชัยมงคล*  สภุานัน นาคสดีี  ธัญญารตัน์ สุขชู  จิรสตุา มีพุ่ม  ผลิดา น้อยพันธ์  วาทิน วิจารณกุล   
ศศิวิมล นวลขาว  พงศกร ไม้กร่าง  และอรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ ์

สาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
*Corresponding author e-mail : Pai.voy123@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

จากการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการจังหวัดพิษณุโลก 2) เพ่ือเปรียบเทียบการใช้งานแอพพลิเคชั่นทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาผลการทดลองใช้จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1-4 
ภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดย
กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane จำนวน 247 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลใน
การใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย S.D. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test, F-test  

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนด้านเพศ , อายุ, ระดับชั้นปี, ระยะเวลา,  การ
สื่อสาร,  การใช้งานและวัตถุประสงค์  ที่แตกต่างกันจำนวน 7 ด้านและมี 1 ด้านที่ไม่แตกต่างกันคือ ด้านช่วงเวลา 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่0.05  

 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์  ความพึงพอใจ  ผลกระทบต่อผลการเรียน  
 

ABSTRACT  
The purposes of the research were to 1) Study on using cellphone in the classroom, the 

students of the Faculty of Management in Phitsanulok. 2) To compare the educational 
applications' used of students in the field of management Pibulsongkram Rajabhat University. 
Study the results of the experiment from a sample group of university students in year 1-4 of 
regular program in the field of management Faculty of Management Pibulsongkram Rajabhat 
University Phitsanulok Province. The sample group was determined by using Yamane's formula of 
247 people. By using tools by collectting data in questionnaires the statistics used to collect data 
were percentage, mean, T-test, F-test.   

The results of the research found that the sample group had the behavior of using 
smartphones in terms of Sex, Age,  level, Period of Time, Communication, Usage and purpose. 
There are 7 different sides. There is one side that are same in raging there are the period of time  
by statistically significant at 0.05.  

 
Key word: Behavior of using mobile phones, Satisfaction, Effect on academic performance  
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การศึกษาการใช้บริการของร้านบุฟเฟต์หมูกระทะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
Study of Service Pork Grill Buffet Shop of Students Pibulsongkram Rajabhat 

University 
  

กุลสตรี สดีาน้อย  พรรณนิภา นาชอน  พิมพ์นิภา ปั่นแก้ว  วรรณพร ศิริเมือง  อภชิญา ฉัตรไชยศริิ*   
พรไพลิน คำแก้ว  และศุภนารี พิรส 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของตามการศึกษาการใช้บริการของร้าน
บุฟเฟต์หมูกระทะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม แบ่งตาม เพศ อายุ คณะ และรายได้เฉลี่ย/เดือน 
2) เพ่ือศึกษาการใช้บริการของร้านบุฟเฟต์หมูกระทะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยใช้การเก็บ
แบบสอบถามรวบรวมข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลมี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test และ F-test  

ผลการวิจัยพบว่า อายุมีผลต่อการใช้บริการของร้านบุฟเฟต์หมูกระทะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  0.05 และนอกจากนี้ เพศ คณะ รายได้เฉลี่ย/เดือน มีผลต่อ
การใช้บริการของร้านบุฟเฟต์หมูกระทะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ไม่แตกต่างกัน  

 
คำสำคัญ : บริการของร้านบุฟเฟต์หมูกระทะ  การใช้บริการ  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were 1) to compare the differences according to studying in 

service of pork grill buffet restaurant of students of Phibulsongkram Rajabhat University, divided 
by gender, age, faculty and average income / month 2) to study the service usage of the pork 
grill buffet  of students of Pibulsongkram Rajabhat University by using questionnaires to collect 
data. The data were analyzed with percentage, mean, t-test and F-test.  

The results of the research found that the age had significant statistically that were 
different in the eatting of pork grill buffet resturantat Pibulsongkram Rajabhat University at 0.05. 
And the gender, faculty, average income / month, had an effect on the choosing services of pork 
buffet restaurant. of Pibulsongkram Rajabhat University students are no different.  

 
Keyword: service of the pork grill buffet restaurant, using service, students 

of Phibulsongkram Rajabhat  
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จังหวัดพิษณุโลก  
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in Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok Province  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้ Application 

Shopee ในอำเภอเมืองพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุโลก 2) เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของ 
Application Shopee ในการซื้อสินค้าและบริการ และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการในการใช้ Application Shopee ในอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4) ศึกษาผลการทดลองโดยใช้
เครื่องมือแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด 5) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหุคูณ   

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างด้านการโฆษณาและด้านการ
จัดกิจกรรมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการใน  Application Shopee ในอำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า การโฆษณาและการจัดกิจกรรมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าและบริการใน Application Shopee แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ผลการ
วิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการบอก
ปากต่อปากส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการใน Application Shopee ในอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และการบอกปากต่อปากส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าและบริการใน Application Shopee ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการซื้อสินค้า  Application Shopee  ผู้ใช้ Application Shopee   สินค้าและบริการ 

Shopee  
 

ABSTRACT  
The purposes of the research were to study the buying behavior of products and services 

in Application Shopee users in Muang Phitsanulok District Phitsanulok Province, to study the 
complete marketing communication of Application Shopee in purchasing products and services 
and to compare satisfaction in shopping for products and services when using Shopee Application 
in Muang Phitsanulok District Phitsanulok Province. The results were studied by using 
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questionnaire tool of 400 sets and the statistics used for data analysis were percentage, mean 
and multiple regression analyzes.  

The research findings showed that the results of comparative analysis of the differences 
between advertising and marketing activities affect into purchasing behavior of products and 
services on Application Shopee in Muang Phitsanulok District ,Phitsanulok Province. The results 
showed that advertising and marketing activities significantly different effect on purchasing 
behavior of products and services in Shopee Application at the level of 0.05. The results of 
comparative analysis of the differences between promotion aspects, public relations, and mouth 
to mouth affect buying behavior of products and services in Application Shopee in Muang 
Phitsanulok District, Phitsanulok Province. The results found that the promotion, public relations, 
and mouth to mouth impacted the purchasing behavior of products and services in 
the Shopee Application was not significantly different at the 0.05 level.  
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บทคัดย่อ  

การศึกษาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งของ GEN Z ในจังหวัดพิษณุโลกมีวัตถุประสงค ์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาระดับ
ปัจจัยการถูกกลั่นแกล้งในช่วง GEN Z ในจังหวัดพิษณุโลก (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการกลั่น
แกล้งผู้อ่ืนของ GEN Z ในจังหวัดพิษณุโลก (3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งของ GEN Z ในจังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มตัวอย่างของ GEN Z ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่
ใช้ คือแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ มีความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.95 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที สถิติค่าเอฟวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม และสถิติทดสอบข้อมูลได้แก่ ค่า
สัมประสิทธิ์สหพันธ์ของเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
กลั่นแกล้งของ GEN Z ในจังหวัดพิษณุโลก  โดยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวัดระดับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งของ 
GEN Z  ในจังหวัดพิษณุโลก โดยอยู่ในระดับน้อย และแสดงผลของการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการกลั่นแกล้งของ GEN Z ในจังหวัดพิษณุโลกพบว่ามีความสัมพันธ์กันสูงและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันทุกคู่โดยคู่ท่ีมีความสัมพันธ์มากที่สุดได้แก่ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวกับปัจจัยอิทธิพลความรุนแรง
ซึ่งมีค่าเท่ากับ .570 นอกจากนี้ สมการค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบที่ใช้ในการพยากรณ์ข้างต้น 
พบว่า ด้านปัจจัยคุณลักษณะทางจิต (X1X1) ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว (X2X2) ปัจจัยอิทธิพลความ
รุนแรง (X3X3) ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการปกครองของ สถานศึกษา (X4X4)  และปัจจัยทางความแตกต่างส่วน
บุคคล (X5X5) ส่งผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อด้านพฤติกรรมการกลั่นแกล้งของ GEN Z ในจังหวัดพิษณุโลก   

 
คำสำคัญ : พฤติกรรม การกลั่นแกล้ง GEN Z พิษณุโลก  
 

Abstract  
The study of the bullying behavior of GEN Z in Phitsanulok Province was aimed (1) to 

study the factors of bullying during GEN Z in Phitsanulok Province (2) to study the factors 
affecting the behavior of bullying persons and others of GEN Z in Phitsanulok Province (3) to 
study the bullying behavior of GEN Z in Phitsanulok Province. The sample group of GEN Z in 
Phitsanulok Province were 400 by using random sampling method and the conbrach alpha is 
0.95. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, statistical, t-
statistic, f-value including Pearson's Correlation Coefficient and regression. The research results 
were found that factors Affecting GEN Z's Bullying Behavior in Phitsanulok Province at a low level 
and there are the relationship among factors affecting the bullying behavior of GEN Z in 
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Phitsanulok Province with highly correlated and all correlated in the same direction, with the 
most correlated couples being family parenting factor and severity influence factor which was 
.570. The regression was found that the psychoactive factor (X1X1), family parenting factor (X2X2), 
influence violence factor (X3X3), environmental and administrative factors of Educational 
Institutions (X4X4), and personal differentiation factors (X5X5) influence on the bullying behavior 
of GEN Z in Phitsanulok Province.  

 
Keywords : Bullying behavior, GEN Z, Phitsanulok  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของสถานบริการฟิตเนสของผู้บริโภคใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์และเพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสถาน
บริการฟิตเนสในผู้บริโภคเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชากรของงานวิจัยคือผู้บริโภคที่ใช้บริการสถาน
บริการฟิตเนสในพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยคำนวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรของ Cochran (1977) ได้
ขนาดตัวอย่างจำนวน 384 การศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบโควตา การวิเคราะห์ทาง
สถิติของงานวิจัย ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ t test และ F test   

ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับคุณภาพการให้บริการของสถานบริการฟิตเนสทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่น และ
ด้านการเอาใจใส่ และ 2) ตัวแปรประชากรศาสตร์ 4 ด้านที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ และรายได้ต่อ
เดือนของผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริการของสถานบริการฟิตเนสที่แตกต่างกัน  ส่วนตัวแปร
การศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริการของสถานบริการฟิตเนสที่ไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะ
ของงานวิจัย คือ ผู้บริหารหรือนักการตลาดของสถานบริการฟิตเนสในจังหวัดเพชรบูรณ์ควรให้ความสำคัญกับปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์เพ่ือให้การบริหารเชิงกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดได้ดีมากขึ้น  การมุ่งเน้นนี้จะช่วยให้
กิจการฟิตเนสประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน  

 
คำสำคัญ : คุณภาพการให้บริการ, สถานบริการฟิตเนส, เพชรบูรณ์  
  

ABSTRACT  
This research aimed to study the service quality of fitness centers  in Muang 

District, Phetchabun Province, and to study the demographic factors affecting the service quality 
of fitness centers  in Muang District, Phetchabun Province. The population of the study was the 
consumer who used the fitness services in Muang district, Phetchabun Province. The researcher 
calculated the sample size using the Cochran formula (1977) and the sample size was 384. The 
study used questionnaires to collect data in the quota sampling method. The descriptive 
statistics analysis were used in statistical analysis included frequency, percentage, mean and 
standard deviation, t test and F test analysis  

The results of the study found that 1) the level of service quality of the fitness facilities, 
both overall and in each aspect, was at a good level including Tangibility, Responsiveness, 
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Reliability, Assurance, and Empathy, and 2) the 4 different demographic variables, namely gender, 
age, status and monthly income of consumers had different opinions about the service quality of 
fitness centers. While the different education variable had no different opinions about service 
quality of fitness centers. The research suggested that executives or marketers of fitness centers 
in Phetchabun should pay more attention to demographic factors for better strategic 
management and marketing planning. This focus will contribute to the sustainable success of the 
fitness business.  

 
Keyword : Service Quality, Fitness Centers, Phetchabun  
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การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Household Garbage Management to Create the Economic Values of people in 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

 
ภัทรินทร์ วัฒวงษ์*  แสงจิตต์ ไต่แสง  

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
*Corresponding author e-mail : watwong111@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ศึกษาการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของประชาชน 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประชาชน 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประชาชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย คือ ด้านความเหมาะสมของพ้ืนที่ ด้านความครบถ้วนของสาธารณูปโภค ด้านความครบถ้วนของ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการบริหารจัดการสถานที่ และด้านการวางแผนการและบริหารในการดำเนินงาน 2) ผลการ
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยรวมและรายด้านที่
แตกต่างกันได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการอยู่อาศัย ประเภทขยะที่มีการนำมา
สร้างรายได้ ในส่วนที่ไม่แตกต่างกันได้แก่ เพศ ศาสนา จำนวนสมาชิกที่อยู่อาศัยจริง รายได้จากการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการขยะ
กับการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก
ในระดบัค่อนข้างสูง (r = 0.655) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
คำสำคัญ : บริหารจัดการขยะ, ครัวเรือน, การสร้างมูลค่า, เศรษฐกิจ, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were to 1) study household management garbage to create 

the economic values of people in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 2) compare household 
management garbage to create the economic values of people classified by personal factors 3) 
study the relationship between household management garbage and creating the economic 
values of people in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

The research found that 1) the overall picture of household management garbage to 
create the economic values of people in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province was at the high level 
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in all 5 aspects, in order from highest to lowest were the suitability of the area, the completeness 
of utilities, the completeness of the infrastructure, the location management and planning and 
operational management. 2) the result of comparison between household management garbage 
to create the economic values of people classified by personal factors, found that the personal 
factors affect on creating the economic values of people in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
were different aspects including age, education level, occupation, monthly income, time to stay, 
garbage types are used to generate income and not different personal factors were sex, religion, 
number of members and actual residence and income from economic value creation at a 
statistically significant level of .05 and 3) the comparison of relationship between household 
management garbage to create the economic values of people in Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province there was a high correlation between the two variables (r = 0.655) with statistical 
significant level of .01. 

 
Keywords : Garbage Management, Household, Economic Values, Phra Nakhon Si Ayutthaya 

Province 
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ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
พนักงานบริษัทผลิตอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในจงัหวัดพิษณุโลก 

Factors and behaviors affecting toward the acceptance of technology for E-Wallet 
usage of the staff in one of the company in Phitsanulok province which produces 

animal feed. 
 

พีรภัทร จินโต*  ชนิดา ยาระณะ   
คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

*Corresponding author e-mail : pirapatt62@nu.ac.th   
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋าเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ ของพนักงานบริษัทผลิตอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการ ยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานบริษัทผลิต
อาหารสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก 2) เพ่ือศึกษา ปัจจัยพฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของพนักงานบริษัทผลิตอาหารสัตว์แห่ง
หนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี มีระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. รายได้ ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีสถานภาพสมรส 2) พฤติกรรมการใช้งาน
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน ใหญ่มีบุคคลที่ช่วยตัดสินใจในการใช้งานคือตนเอง มีเหตุผลที่ใช้
งานคือใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้บ่อย  ที่สุดคือ True money Wallet มี
ประสบการณ์การใช้งานคือน้อยกว่า 1 ปี มีความถี่ในการใช้งานคือสัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง จำนวนเงิน ในการชำระ
สินค้า/บริการต่อครั้งคือไม่เกิน 500 บาท และใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการซื้อสินค้า/บริการใดมากที่สุด
คือ ร้านค้าสะดวกซื้อ 3) การยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมพบว่า ด้านการรับรู้
ประโยชน์ มีระดับการ ยอมรับมากที่สุด และด้านความตั้งใจในการใช้งาน มีระดับการยอมรับมาก 4) ปัจจัย
พฤติกรรมการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกตามประสบการณ์การใช้งาน และความถี่ในการใช้งานมี
ความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ของพนักงานบริษัทผลิต
อาหารสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
คำสำคัญ : กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) , แอปพลิเคชัน , การยอมรับเทคโนโลยี , พฤติกรรมการใช้งาน

กระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิก 
 

ABSTRACT 
This self-study research about Factors and Behaviors affecting toward the acceptance of 

technology for E-wallet usage of the staff in one of the company in Phitsanulok province, which 
produces animal feed has the objectives as follows 1) to study individual data factor which is 
affecting to the perception in accepting technology for E-wallet usage of the staffs in one of the 
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company in Phitsanulok province, which produces animal feeding products 2) to study the factors 
about E-wallet using behaviors which are related to the acceptance in using E-wallet technology 
of staff in one of the produces animal feed product company in Phitsanulok province. From the 
study, we have found that 1) the majority of respondents are male, between 31-40 years old of 
age, having educational background from Diploma or higher, earning income between 10,001-
20,000 baht per month and married 2) for the behavior in using E-wallet, the majority of 
respondents would make decision by themselves with the reasons of being easy, convenient, and 
fast. The most often used E-wallet we have found was True money wallet with the user’s 
experience in using less than one year, the frequency of usage was 1-3 times per week, the 
amount of money for payment or services was not more than 500 baht and Convenience Store is 
the place where E-wallet is mostly used 3) for the whole picture in accepting this technology, we 
have found that the perception about its benefit was in highest level and was followed by the 
determination in using it 4) the Factors and Behaviors in using E-wallet were categorized according 
to the experiences and the technology acceptance in term of E-wallet usage of the staff. The 
frequency of usage was significantly statistical related at .05 level  

 
Keyword : E-wallet, application, technology acceptance, behaviors in using E-Wallet 
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ศักยภาพการแข่งขันธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จงัหวัดตาก  
Competitive Potential for Dormitory Business  

at Sub-district Municipality Maingam Amphur Muang, Tak Province 
  

ณัชชิยา  โม้ฟู*  กรรณิการ์  ฤทธิ์ขุน 
สาขาวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

*Corresponding author e-mail : mofu_nut@hotmail.com 
  

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม 

และ 2) เปรียบเทียบศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม จำแนกตามทำเลที่ตั้ง จำนวน
ห้องพัก และระยะเวลาในการประกอบกิจการ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม บริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จำนวน 50 ราย และสุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่และ
มอร์แกน ได้ตัวอย่าง จำนวน 44 ราย สร้างแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการ
ทดสอบสมมติฐานด้วย F-Test   

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจหอพักในภาพรวม อยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้าน พบว่า ศักยภาพการแข่งขันด้าน
คุณภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพ และต่ำสุด คือ ด้านการสร้างเครือข่าย  และ 2) ทดสอบ
สมมติฐานด้านศักยภาพการแข่งขันธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม จำแนกตาม ทำเลที่ตั้ง จำนวนห้องพัก 
และระยะเวลาในการประกอบกิจการที่แตกต่างกัน พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลตำบลไม้งามที่มี
ทำเลที่ตั้งแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการแข่งขันด้านการสร้างคุณค่า  แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน    

 
คำสำคัญ : ศักยภาพการแข่งขัน, คุณภาพ, การสร้างคุณค่า, การสร้างเครือข่าย  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to 1) studying competitiveness of dormitory businesses 

in the Sub-district Municipality Maingam, and to 2) compare the competitiveness of dormitory 
businesses in Maingam  Sub-district Municipality  classified by locations, number of rooms and length 
of operation. There are the dormitory operators amount 50 people at the area 
surrounding Rajamangala University of Technology Lanna Tak. The sampling used table of Crazy 
and Morgan found that a sample of 44 people. The questionnaires were created and analyzed 
using frequency, Percentage, mean and hypothesis testing using F-Test.    

The research found that 1) the entrepreneur of dormitory business in Maingam Sub-district 
Municipality  has an overall the overall competitiveness potential of the dormitory business in high 
level.  Considering each aspect, it was found that competitiveness potential to the quality with 
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the highest mean.  The followed to be performance.  And the lowest is the network 
construction.  And 2) test the hypothesis with the competitiveness of dormitory businesses 
in  Maingam  Sub-district Municipality by location, number of rooms and business length 
to be difference that a dormitory business operator in Maigam Sub-District Municipality with 
different locations there will be opinions about the potential for value competition. The 
difference was statistically significant at the .01 level. Other aspects no difference.   

 
Keyword : Competitive potential, Quality, Value, Network building  
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมสุขภาพผ่านสื่อดิจิทัลของผู้หญิง 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์  

FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO PURCHASE NUTRITIONAL SUPPLEMENT 
THROUGH DIGITAL MEDIA OF WOMEN IN PHETCHABUN PROVINCE   

 
เกษณยี์ ทองนิ่ม*  ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว  ณฐาพชัร์ วรพงศ์พัชร์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
*Corresponding author e-mail : Ta_kasanee@live.com 

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมสุขภาพผ่านสื่อดิจิทัลของผู้หญิงใน
เขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือศึกษาปัจจัยทางสังคมต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมสุขภาพผ่านสื่อดิจิทัลของผู้หญิงใน
เขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารเสริมสุขภาพผ่านสื่อดิจิทัลของผู้หญิงในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ศึกษาวิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์จากกลุ่มตัวอย่างได้จำนวน 400 ชุด วิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถาม ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการคำนวณค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานทางสถิติวิเคราะห์การพยากรณ์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 25 – 35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ มีรายได้ต่อเดือนช่วง 10,001- 20,000 บาท และปัจจัยทางสังคมต่อการตัดสินใจ
ซื้ออาหารเสริมสุขภาพผ่านสื่อดิจิทัล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้ออาหารเสริมสุขภาพจากติดตามกลุ่มดารา / 
นักแสดง และซื้ออาหารเสริมสุขภาพตามเพ่ือนสนิท มีวัตถุประสงค์ที่บริโภคอาหารเสริมสุขภาพเพ่ือควบคุมน้ำหนัก 
มีเหตุผลที่ซื้ออาหารเสริมสุขภาพเพราะความน่าเชื่อถือในตรายี่ห้อ โดยซื้ออาหารเสริมเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยจำนวน
เงินแต่ละครั้งน้อยกว่า 1,000 บาท โดยซื้อจากแหล่งสื่อ Facebook และผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์การ
พยากรณ์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมสุขภาพผ่านสื่อดิจิทัลของ
ผู้หญิงในจังหวัดเพชรบูรณ์ มากกว่า เนื่องจากด้านผลิตภัณฑ์ ต้องมีมาตราฐาน อ.ย. รองลงมา ด้านช่องทางการจัด
จำหน่ายสามารถสนทนาหรือสอบถามข้อมูลแบบทันที ด้านการส่งเสริมการขายต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง และด้านราคาต้องมีบริการส่งฟรี และเก็บเงินปลายทาง  เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเสริมสุขภาพผ่านสื่อดิจิทัลของผู้หญิงในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด  

 
คำสำคัญ : การตัดสินใจซื้อ, อาหารเสริมสุขภาพ, สื่อดิจิทัล  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to study the level of the buying decision of health 

supplements via digital media among women consumer in Phetchabun Province as well as 
factors that influence to the buying decision of health supplements through digital media among 
women consumer in Phetchabun Province. The researcher collected 400 sets of questionnaires 
which has been completely responded from the sample. The data was analyzed from 
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questionnaires by SPSS software. The result from the statistical calculations were percentage, 
mean, standard deviation and the test of statistical hypothesis was conducted by the multiple 
regression analysis.   

The research findings showed that the sample have aged from 25 to 35 years old with 
bachelor degree, they have worked as a state enterprise employee or government official. They 
have  monthly income from 10,001 to 20,000 baht.  In term of social factors that effected to their 
buying decision of health supplements via digital media showed that the majority of the 
sample bought  health supplements by the influencers such as the celebrity and actress group as 
well as their closed-friends. The objective to consume health supplements is to control weight. 
The reason for buying the health supplements is the reliability in its brand. They bought the 
supplement once a month with the buying value for less than 1,000 baht each time. They bought 
the supplements by online ordering from Facebook media sources.  The results of hypothesis 
test by using the multiple regression analysis showed the product factor had the highest 
influence in the buying decision of health supplements via digital media among women 
consumer in Phetchabun Province than other factors.  Due to the product must have FDA 
standards, followed by the distribution channels which the distributor should immediately talk or 
response the information, sample required. In terms of sales promotion, the sample required the 
continued advertising campaign. In term of price, the sample required the free delivery and cash 
on delivery services.  Most of the sample decided to buy health supplements via digital media of 
women in Phetchabun Province at the highest level.  

 
Keyword : Buying decisions, Health supplements, Digital media  
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก  
The Factors Affecting the Royal Volunteer Behavior in Phitsanulok Province  

  
จริยา เบ็ญจมาศ  จิราภา ประดับศร ี พันธิตา กาหลง*  ณัฐกมล สงวนสิน  และณภัทร วุฒธะพันธ์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
*Corresponding author e-mail : tanpantita.k@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมจิตอาสาของกลุ่มจิตอาสาพระราชทาน
จังหวัดพิษณุโลก 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของกลุ่มจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรกลุ่มจิตอาสาพระราชทานของอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 
400 คน วิธีการดำเนินวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือวัดระดับ
ความคิดเห็นของปัจจัยที่มีผลพฤติกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก สถิติที่ใช้คือ สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที  สถิติค่าเอฟ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม และสถิติทดสอบข้อมูลได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ 
เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับสูง เมื่อวัดระดับพฤติกรรมจิตอาสา โดยอยู่ใน
ระดับสูง และ แสดงผลของการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัด
พิษณุโลก พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมจิตอาสามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันทุกคู่  
เมื่อพิจารณารายคู่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงมีจำนวน 2 คู ่โดยคู่ท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุดได้แก่ ปัจจัยทางจิต ซึ่งมีค่า
เท่ากับ .804 นอกจากนี้นอกจากนี้ สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบที่ใช้ในการพยากรณ์ข้างต้น พบว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมจิตอาสา (x2) แรงจูงใจ (x3) ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาร้อยละ 43.2 และ 24.6 สามารถเขียน
สมการ การถดถอยพหุคูณ เพ่ือพยากรณ์พฤติกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกด้วยสมการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณดังนี้  

Y = -0.308 + 0.148X1 + 0.517X2+ 0.309X3+ 1.06X4  แ ล ะ  Y = -0.308 + 0.432X2+ 0.246X3   

สามารถทำนายค่าสมการของการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมจิตอาสา และแรงจูงใจ ส่งผลต่อพฤติกรรม
จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก  
 

คำสำคัญ : พฤติกรรมจิตอาสา, กลุ่มจิตอาสา  
 

Abstract 
The objectives of this research are: 1. to study the level of volunteer behavior of the royal 

volunteer group in Phitsanulok Province. 2. to study factors influencing the volunteer behavior of 
the Royal Volunteer Spirit Group, Phitsanulok Province. The samples used in this research are The 
Royal Volunteer Population of Muang District, Phitsanulok Province, 400 people Methods of 
conducting quantitative research the research instrument was a questionnaire created by the 
research team to measure the opinions of factors affecting the Royal Volunteer Behavior in 
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Phitsanulok Province. The statistics used was basic statistics, ie frequency, percentage, mean, 
standard deviation, statistical, t-statistic, f-value, questionnaire confidence analysis. And statistics 
of test data including Pearson's Federation Coefficient And multiple regression coefficients. To 
analyze the differences individually the statistical significance was set at the level 0.05. The 
results of the study revealed that the factors affecting the royal voluntary behavior 
in Phitsanulok Is high when measuring the level of volunteer behavior by being at a high level 
and showing the results of the relationship between factors affecting the volunteer spirit behavior 
of Racharat Phitsanulok Province, it was found that the relationship between the factors affecting 
the volunteer behavior was in the same direction. When considering each pair, there were 
relatively high relationships, with the most important pair being the psychoactive factor, which 
was .804. The multiple regression equations in the raw score form used in the above forecast 
showed that the factors affecting the volunteer behavior (x2) motivation (x3) affected 43.2% and 
24.6% of the volunteer behavior. It could written equations Multiple regression to predict 
volunteer behavior for the Royal Province of Phitsanulok Province with multiple regression 
analysis equations as follows:  

Y = -0.308 + 0.148X1 + 0.517X2+ 0.309X3+ 1.06X4 Substitute the equation in the 
standardized form Y = -0.308 + 0.432X2+ 0.246X3x1x1 It could predict the equation of analysis 
Factors Affecting Volunteer Spiritual Behavior and Motivation Affecting the Royal Patronage 
Spiritual Behavior in Phitsanulok Province. 

 
Key word : Volunteer behavior, Volunteer group  
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คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขตอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ 

QUALITY OF WORKING LIFE AFFECTING EFFICIENCY IN PERFORMANCE OF SUB-
DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION PERSONNEL IN LOM KAO DISTRICT, 

PHETCHABUN PROVINCE. 
 

กวินนา ช้างนาค*  ธารารัตน์ คำวัง  และปิยะนุช พรหมประเสริฐ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 

*Corresponding author e-mail : kavinnachangnak@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนตำบลในเขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 160 คน โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x = 4.10) 2) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.19)         
3) คุณภาพชีวิตในการทำงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร และด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการ
ทำงานร่วมกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตในการทำงาน , ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

ABSTRACT 
This research aim to 1) to study the quality of working life level of sub-district 

administrative organization personnel in Lom Kao District 2) to study the level of performance of 
sub-district administrative organization personnel in Lom Kao district Phetchabun Province 3) to 
study the quality of working life affecting the performance of sub-district administrative 
organization personnel in Lom Kao District Phetchabun Province. The sample group was sub-
district administrative organization personnel in Lom Kao district Phetchabun province, totaling 
160 people. The research tool was a questionnaire, the statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation. Multiple regression analysis. The results of the research 
found that: 1) the quality of work life of the personnel overall, it was at the highest level. ( = 
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4.10) 2) Level of performance of personnel. Overall, it was at a high level. ( = 4.19) 3) Quality of 
work life in 4 areas, namely job characteristics that benefit society, security and job progress, 
opportunities for developing talent of personnel And in terms of socia, integration or 
collaboration. This affects the efficiency of the sub-district administrative organization personnel 
in Lom Kao district Phetchabun Province statistically significant at a level of 0.05. 

 
Keywords : Organizational commitment , Organizational citizenship behaviors 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ลดน้ำหนักทางอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก 

The Relationship between Lifestyle and Buying Behavior of the Dietary 
Supplement via the internet of Consumers in Phitsanulok 

  
รักษ์สุดา สมัครเขตการ*  อนิรุทธ์ อัศวสกุลศร 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
*Corresponding author e-mail : ruksudas62@nu.ac.th , aniruta@nu.ac.th 

  
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก
ทางอินเตอร์เน็ตในจังหวัดพิษณุโลก 2) พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักทางอินเตอร์เน็ตของ
ผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารลดน้ำหนักทางอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักทางอินเตอร์เน็ตในจังหวัดพิษณุโลก ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธิ์ไคสแคว์ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการดำเนินชีวิตในภาพรวม มีระดับความคิดเห็น  ปานกลาง 
2) พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักส่วนใหญ่ตนเองจะเป็นผู้ตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารลดน้ำหนักทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจากอยากทดลองใช้ โดยมีประสบการณ์ซื้อสินค้ามาแล้วต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 
1 ครั้งต่อเดือน ราคาไม่เกิน 500 บาท เปลี่ยนยี่ห้อผลิตภัณฑ์แต่ไม่บ่อย เพราะยี่ห้อมีใบรับรองที่มีมาตรฐาน และ 3) 
รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคกับพฤติกรรมบุคคลที่ช่วยตัดสินใจในการซื้อ ราคาโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ประสบการณ์
ในการซื้อ และยี่ห้อของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักทางอินเตอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   

 
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก , รูปแบบการดำเนินชีวิต , พฤติกรรมผู้บริโภค   
  

ABSTRACT 
The aims of this research were to  study 1) the lifestyle of weight loss supplements buyer 

via internet in Phitsanulok Province 2) buying behavior dietary supplement and 3) relationship 
between lifestyle and buying behavior of the dietary supplement via the internet of consumers in 
Phitsanulok.  The samples of the study were 400 consumers who had ever bought the dietary 
supplement via the internet and age more than 20 years old. A questionnaire was applied as a 
research instrument. Data analysis employed percentage, mean, standard deviation, and Chi 
square. The results showed that; 1) the lifestyle of buyer was overall at moderate level, 2) most 
of buying behavior bought dietary supplement by themselves, the reason of buying was for trial, 
had experience buying less than 1 year, 1 time per month, the price was less than 500 baht, not 
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often to change the branding, and supportive reason of buying was a standard certificate, and 3) 
the consumer lifestyle and behavior including influencing person, average price, buying 
experience, and brand of dietary supplement via the internet had relationship with statistically 
significance at .05 level 
 
Keyword : Dietary Supplement, Lifestyle, Consumer behavior 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางแผนกำไรของนักศึกษาที่ใช้การเรียนรู้ 

โดยอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Learning) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
Comparison of Academic Achievement in Profit Planning of Students Using  

E-Leaning and Participatory Learning 
  

อนันธิตรา ดอนบันเทา  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

*Corresponding author e-mail : Anandon339@gmail.com  
  

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนการเรียนวิชาการวางแผน

กำไรของนักศึกษาที่ใช้การเรียนรู้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Leaning) กับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชาการ
วางแผนกำไร และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Leaning) และการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรายวิชาการวางแผนกำไร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการวางแผนกำไร โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 17 คน โดยใช้
แบบสอบถาม สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) พบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวางแผนกำไรของนักศึกษาที่ใช้
การเรียนรู้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Leaning) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 2) นักศึกษามี
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวางแผนกำไรของนักศึกษาที่ใช้การเรียนรู้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Leaning) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยู่ที่ระดับมาก โดยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ การเรียน e-
Learning ช่วยให้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาด้วยกัน อยู่ในระดับมากที่สุด   

 
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การเรียนรู้โดยอิเล็กทรอนิกส์, การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
 

Abstract 
Objectives of this research were to compare the pre-and post-study achievement of the 

Student Profit Planning program using e-learning (E-Leaning) with participant learning in the Profit 
Planning course. and to study student satisfaction with e-Leaning and participatory learning in 
profit planning courses. The research population was students enrolled in the Profit Planning 
course. Finance and Banking Program Faculty of Management Science, 17 people using 
questionnaires. The statistics used in data analysis was frequency (Frequency), percentage 
(Percentage), Mean (Standard) and standard deviation. of students enrolled in the Student Profit 
Planning course using E-Leaning and Participatory Learning 2) The satisfaction of the students 
enrolled in the Student Profit Planning program using e-Leaning and participatory learning was at 
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the high level of E-Leaning. The satisfaction of the students with e-Learning provides 
opportunities for interaction between teachers and students. ware at the highest level.  

 
Keywords : Learning Achievement, Electronic Learning, Participatory Learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวชิาการ วิทยาการจดัการวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 และนานาชาติครั้งท่ี 3  
ภายใต้หัวข้อ “การจดัการนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”  
 
 

 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม 

174 

ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์  

SOCIAL  RESPONSIBILITY FACTORS  FOR  CONSUMERS’DECISION  TO  BUY    
ECO-CARS IN  MUEANG  DISTRICT,PHETCHABUN  PROVINCE  

 
จิรัชญา อินบัวทอง*  ณัฏฐวัฒน์  แซงภูเขียว 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
*Corresponding author e-mail : jiratchayakom@gmail.com 

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสำคัญของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่  2) 
ศึกษาระดับปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์  3) วิเคราะห์
ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัด
เพชรบูรณ์ กลุ่มประชากรตัวอย่างคือ  ผู้บริโภคที่สนใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์  ตามศูนย์โชว์รูมบริการรถยนต์ในเขต
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบสอบถาม  แบบปลายเปิดแบ่งเป็น  4  ตอน การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  สถิติการหาร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน สำหรับสถิติเชิงอนุมาน  ด้วยสถิติ
ทดสอบที  และวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนกทางเดียว และโปรแกรมสำรเร็จรูป SPSS ผู้บริโภคที่สนใจซื้อรถยนต์
ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ในเดือนกันยายน  2562 – มีนาคม  2563 ซึ่งจำนวนนี้ใช้ตารางตารางสำเร็จรูปของ  
(Yamane. 1973 )  ที่ระดับความเชื่อมั่น  95%  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคใน
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าระดับความสำคัญของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
2) ปัจจัยปัจจัยการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณมีระดับการตัดสินใจ
อยู่ในระดับมาก 3) วิเคราะปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์อยู่ในระดับ
มาก   

 
คำสำคัญ : การตัดสินใจซื้อ, รถยนต์อีโคคาร์, ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to 1) To study the importance of CSR activities 

affecting consumers' decision to buy eco-car in Muang District, Phetchabun Province 2) To study 
the level of factors in making the purchasing decisions of eco-cars of Consumers in Muang District, 
Phetchabun Province 3) To analyze social responsibility factors affecting consumers' decision to 
buy eco-cars in Muang District, Phetchabun The sample population is Consumers interested in 
buying an eco-car According to car service showroom centers in Muang District, Phetchabun 
Province The tools used in the study were questionnaires. The open-ended model was divided 
into 4 parts. The analysis of the data using Statistics for finding percentage, mean, and standard 
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deviation For inferential statistics with test statistics And analyzed variance, classified one way  
Anova and a successful program for SPSS Consumers interested in buying a car in Muang 
Phetchabun District In September 2019 - March 2020, this number uses the ready-made grid of 
(Yamane.1973) at a 95% confidence level  

The research found that 1) social responsibility factors towards consumers' decision to buy 
eco-cars in Muang District, Phetchabun Province, found that the importance of overall social 
responsibility activities was at a high level; 2) Consumers' decision-making factors in purchasing 
eco-cars in Muang District, Phetchabun Province, had a high level of decision-making 3) Social 
responsibility factor analysis influenced their decision to buy eco-cars. R is at a very high level.  

 
Keywords : DECIDING  TO  BUY, ECO  CAR, CORPORATE SOCIAL  RESPONSIBILITY   
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ส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจท่องเทีย่วถนนคนเดินไทหลม่ อำเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์  

Marketing Mix and Decision Making for Tourism at the Tai-Lom Walking Street   
in Lomsak District, Phetchabun Province  

 
ยุวลี บัวพัน*   เจน จันทรสุภาเสน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
*Corresponding author e-mail : buophenple@outlook.co.th 

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดและ
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวถนนคนเดินไทหล่ม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชากรของงานวิจัยคือ
นักท่องเที่ยวที่ถนนคนเดินไทหล่มผู้วิจัยใช้ขนาดตัวอย่างจำนวน  400 ตัวอย่าง และใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบตามสะดวก การวิเคราะห์ทางสถิติของงานวิจัย ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา t test และ F 
test ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 20 – 30 ปีมีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท และส่วนมากมีอาชีพเป็นนักเรียน
นักศึกษา 2) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านและภาพรวมในระดับมาก 
รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวก็อยู่ในระดับมากเช่นกัน  3) เพศการศึกษา และอาชีพที่
แตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน และ 4) เพศที่ต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวต่างกัน ข้อเสนอแนะของงานวิจัยครั้งนี้ต่อการบริหารจัดการถนนคนเดินไทหล่ม คือ หน่วยงานรัฐ
และผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศ การศึกษา และอาชีพของนักท่องเที่ยว เพ่ือ
วางแผนและบริหารจัดการถนนคนเดินไทหล่มได้ดีมากขึ้น  

 
คำสำคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, ปัจจัยประชากรศาสตร์  
  

ABSTRACT  
This research aimed to study the demographic factors affecting the marketing mix and 

decision-making of tourists at the Tai-Lom Walking Street, Lomsak District, Phetchabun 
Province.The population of the study is tourists at Tai Lom Walking Street.The researcher used a 
sample size of 400 and a questionnaire was used to collect the data on a convenient basis.The 
statistical analysis of the research was analyzed by descriptive statistical analysis, t test, and F 
test.The results of the study found that 1) most of the respondents were female, aged 20-30 
years, had a bachelor's degree, were single, had monthly income of less than 15,000 baht, and 
had career as a student, 2) respondents gave opinions on all aspects of the marketing mix and 
the overall picture at a high level, and also rated the travel decisions of touristsat a high level, 3) 
different genders, education, and occupations affected opinions about the marketing mix 
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differently, and 4) different genders influenced different travel decisions.The recommendation of 
this research to the management of Tai-Lom Walking Street is that government agencies and 
entrepreneurs should pay more attention to the demographic factors of sex, education and 
occupation of tourists in order to better plan and manage the Tai-Lom Walking Street.  

 
Keywords : Marketing Mix, Decision Making,Demographic Factors  
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การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อขนมเพ่ือสุขภาพ (healthy snack food) ผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสด (live stream) ทีม่ีผลต่อความน่าเชื่อถือและการสื่อสาร  

ของผู้บริโภคจังหวัดพิษณุโลก  
A study on consumer’s purchasing behavior toward healthy snacks through live 
streaming that affects the credibility and communication:A case study of Muang 

District, Phitsanulok.   
 

อภิชญา ประสานสมบัติ*  ภาวิณี สตาร์เจล 
คณะบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

* Corresponding author e-mail : apichayap62@nu.ac.th, pawineec@nu.ac.th 
  

บทคัดยอ่  
วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อขนมเพ่ือสุขภาพผ่านช่องทางถ่ายทอดสดของ

ผู้บริโภคจังหวัดพิษณุโลก และศึกษาปัจจัยความน่าเชื่อถือและการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อขนม
เพ่ือสุขภาพ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้บริโภคที่ซื้อขนมเพ่ือสุขภาพผ่านช่องทาง
ถ่ายทอดสด จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ใช้การ
เปรียบเทียบพหุคูณ   

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานบริษัท และรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมซื้อขนมเพ่ือสุขภาพ
ประเภทพองกรอบผ่านช่องทาง Facebook live ความถี่ในการซื้อ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 501-1,000 
บาท ช่วงเวลาที่ซื้อ 18.01-21.00 นิยมซื้อในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สาเหตุคือต้องการอัพเดตทดลองสินค้าใหม่ และผู้
ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนคือบุคคลที่มีชื่อเสียง ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ พบว่า ความน่าดึงดูดมีระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด และด้านความรู้ความชำนาญอย่างแท้จริงในเรื่องที่พูด มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด ปัจจัยด้านการสื่อสาร 
พบว่า ด้านอารมณ ์มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด และด้านปฏิสัมพันธ์ มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด   

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  พบว่า ปัจจัยด้านความ
น่าเชื่อถือและด้านการสื่อสาร มีความแตกต่างต่อพฤติกรรมการซื้อขนมเพ่ือสุขภาพผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดของ
ผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการซื้อขนมเพ่ือสุขภาพ ความน่าเชื่อถือของผู้ขาย การสื่อสารผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด   

  
ABSTRACT  

This research has the following objective to study on consumer purchasing behavior 
toward healthy snacks through live streaming: A case study of Muang District, Phitsanulok and to 
study on credibility and communication factors that related to consumer purchasing behavior 
toward healthy snacks through live streaming: A case study of Muang District, Phitsanulok  
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The data was collected by online questionnaire from 400 consumer that used to purchase 
a healthy snacks through live streaming. All collected data were statistically analyzed by 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Testing the research hypothesis by using 
One-way Analysis of Variance (One- way ANOVA) and using a multiple comparison procedure 
according to the Least Significant Difference (LSD) method.   

The results showed that the majority of respondent were female between 31-40 years of 
age which educational background of bachelor’s degree. Most of them were a company 
employee and earned an average monthly income of 20,001-30,000 baht. The main majority of 
respondent was preferred using a Facebook live streaming channel to buy a healthy snack, which 
more interested in expanded snack. The frequency of online purchase was once pre 2 weeks and 
the average cost was used to buy around 501-1,000 Baht. The most popular time for purchasing 
was between 18.01-21.00 that usually preferred to buy in a weekend. Major reason given for 
purchasing was keep updating and testing a new products all the time which, the person involved 
in a purchasing processed a healthy snack were influencer.   

The outcome of the study revealed, the credibility factor was indicated that attractiveness 
had the higher level of opinion and expertise had the lower level of opinion from respondents. 
The communication factor was indicated that emotional had the higher level of opinion and 
interaction had the lower level of opinion from respondents   

The hypothesis of this research test on credibility and communication factors were 
different on consumer purchasing behavior toward healthy snacks through live streaming in 
Muang District, Phitsanulok at .05 level of significance   

 
Keywords : consumer purchasing behavior toward healthy snack, credibility, live streaming 

communication  
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พฤติกรรมการเลือกบริโภคหลงัสถานการณ์ Covid -19 ภายใต้รูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม ่
(New Normal) 

Behavior of consumers after the covid-19 the  new normal of lifestyle patterns   
 

นวพร  ประสมทอง 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์ 

*Corresponding author e-mail : pra.prasomtong2519@gmail.com 
 

บทคัดย่อ  
บทความนี้เพ่ือทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย

เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษางานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยและจัดกลุ่มการเลือกบริโภคหลังสถานการณ์ covid -19 
ภายใต้รูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ของผู้บริโภคในพ้ืนที่ภาคเหนือ  ในการนำเสนอพฤติกรรมการ
เลือกบริโภคในส่วนของแนวคิดปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ (Product)   2. 
ราคา (Price) 3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)  4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)  5.บุคคล (People)  
6. การสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical evidence and presentation)  7. กระบวนการ 
(Process) รวมทั้งแนวคิดรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ (New Normal) หลังเกิดสถานการณ ์Covid -19  

 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริโภค , รูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ , โควิด-19  
  

Abstract 
This article is to review ideas, theories and relevant research papers in the framework of 

the research as part of the northern region. In presenting the consumption behavior in terms of 
the concept of marketing mix factors (7Ps), they consist of: 1. Product 2. Price 3. Distribution 
channel (Place) 4. Promotion 5. People 6. Physical evidence and presentation 7. Process  and  the 
new lifestyle (new normal) lifestyle patterns.  

 
Keywords : behavior of consumers , new normal, covid-19  
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์   
Factors Affecting to the decision to buy products via online Social Media of 

Generation X  
 

กรณิการ์ ศรีนาทะนันท์*  พุดตาน พันธุเณร 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

*Corresponding author e-mail : kornnika_srinathanun@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของปัจจัยส่วนบุคคลและการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ และ 3) วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์  กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรในมหาวิทยาลัย
นเรศวรที่มีอายุระหว่าง 39-55 ปี การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 400 
ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย t-test One-way ANOVA และการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ Facebook และ 
Shopee โดยนิยมซื้อสินค้าประเภท เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 
และซื้อเฉลี่ย 1 – 5 ครั้งต่อเดือน และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีผลต่อคะแนนการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์มากที่สุด ดังนั้นหากผู้ประกอบการรายใหม่ต้องการเข้าตลาด หรือผู้ประกอบการรายเดิมต้องการเพ่ิมส่วน
แบ่งทางการตลาด อาจจะทำได้โดยเพ่ิมช่องทางอ่ืน ๆ ในการขาย  

 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการซื้อสินค้าบนสื่อออนไลน์, ส่วนประสมทางการตลาด, กระบวนการตัดสินใจซื้อ, เจเนอเรชั่น

เอ็กซ์, สื่อออนไลน์  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to 1) study the buying behavior through the online 

social media, 2) analyze the relationship of personal factor and buying decision through the 
online social media and 3) analyze the marketing mix affecting to the buying decision with online 
social media of Generation X Group. The study used the questionnaire to collect data from 400 
consumers who working at Naresuan University and the age during 39-55 years old. We use 
independent sample t-test One-way ANOVA and multiple regression to analyze the data. The 
result showed that most respondents shopping online through Facebook and Shopee with 
clothing and jewelry products because the varieties of its. Moreover, they have average frequency 
in buying 1-5 times per month.  The results of hypothesis testing showed that the relationship of 
personal factor and buying decision through the online social media of Generation X Group is 

mailto:kornnika_srinathanun@hotmail.com
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significant at 0.05 and the multiple regression showed the forecasting equations is Y = 0.325 + 
0.203(X2) + 0.242(X3) + 0.099(X4) + 0.226(X5) + 0.125(X6).  Moreover, marketing mix factor on 
place was most affected score of decision to buy products via online. Therefore, if the new 
entrepreneurs want to entry the market or the same entrepreneurs want to increase their market 
share, they can add the other sales channels.   

 
Keywords : Buying Behavior, Marketing Mix, Decision Process, Generation X, Social Media   
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล : 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวดัลำปาง  

FACTORS INFLUENCING EMPLOYEES’ SATISFACYION PERFORMANCE: A STUDY OF MAE PRIK 
SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION,  

MAKE PRIK DISTRICT, LAMPANG PROVINCE  
    

ปิยะพร  เสมาทอง*  เนาวลักษณ์  เอ้ือพิชญานนท์ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 

*Corresponding author e-mail : pieya_23@hotmail.com 
  

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วย 

ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 
อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง จำนวนทั้งสิ้น 62 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน   

ผลการวิจัยพบว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ด้านความสำเร็จในการทำงาน รองลงมา ได้แก่ 
ด้านลักษณะงาน และด้านที่ต่ำสุด ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ และผลของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่พริก พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อยู่ในระดับปานกลาง  

 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยค้ำจุน  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to Factors affecting employee satisfaction Performance: 

A study of Mae Prik Subdistrict Administrative Organization Make Prik District, Lampang Province. The 
research tool was a rating scale questionnaire analysis. The statistics used for analyzing the 
collected data were percentage, frequency, mean, and Pearson’s correlation Coefficient.  

The research findings showed that there was high level of operational satisfaction. When 
considering each aspect, it was found that high level of including success in work, job 
characteristics and the lowest level was in respect of respect. The results of the study on the 
relationship between factors affecting job satisfaction with the satisfaction of the employees of 
the Mae Prik Subdistrict Administrative Organization, It was found that there was a statistically 
significant correlation in the medium level of a positive correlation.      

 
Keywords : Satisfaction Performance, Motivating Factors, Hygiene Factors  
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การศึกษากรอบแนวคิดการรู้จักแบรนด์ของผู้เข้าร่วมงานวิ่งมาราธอน 
Study of Conceptual Framework for Brand Awareness of Participants  

in Marathon Event 
 

วิจิตรา แซ่ตั้ง 
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

*Corresponding author e-mail : muay_w@yahoo.com 
  

บทคัดย่อ  
บทความนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พัฒนากรอบแนวคิดของงานวิจัยในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุและ

ปัจจัยผลลัพธ์ที่เกิดจากปัจจัยทางจิตวิทยาและปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม  เพ่ือให้นักการตลาดออกแบบการ
สื่อสารทางการตลาดที่ช่วยพัฒนา   ให้ผู้เข้าร่วมงานวิ่งมาราธอนเกิดการรู้จักในแบรนด์ที่เข้าร่วมกิจกรรม และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในกิจกรรมครั้งต่อ ๆ ไป    

ผลการศึกษาพบว่า แบบจาลองกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้น มีตัวแปรแฝงภายนอกคือ ปัจจัยเชิงจิตวิทยา และ
ปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม และตัวแปรแฝงภายใน 2 ตัวแปร คือ การสื่อสารทางการตลาดและการรู้จักแบรนด์ ซึ่ง
แบบจาลองกรอบแนวคิดนี้อาศัยความรู้ในเชิงทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงควรนำแบบจาลองนี้
ไปทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือนำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการตลาดต่อไป  
 
คำสำคัญ : การรู้จักแบรนด์, งานวิ่งมาราธอน,  ผู้เข้าร่วมงาน  
  

ABSTRACT  
The purpose of the article were to develop a conceptual framework showing effect of 

psychological factors and sociological factors on marketing communication and brand awareness. 
Then marketers would use this model to design marketing communication of Marathon event to 
create brand awareness in participants of the event. Therefore, the brand awareness would 
develop a good relationship between marketers and participants to join in the next events.   

Based on literature review and documentary analysis, the found conceptual framework 
had 2 exogeneous latent variables which composed of psychological factors and sociological 
factors and had 2 endogeneous latent variables which composed of marketing communication 
and brand awareness. As this conceptual framework relied on theoretical knowledge and related 
literature review, then it should be tested to be consistent with empirical data, and then applied 
the results in any marketing events success.  

 
Keywords : Brand Awareness, Marathon Event, Participants.  
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ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานในอู่ซ่อมรถ :   
กรณีศึกษา อู่ซ่อมรถยนต์ในประเทศไทย  

Factors Affecting Garage Employee Engagement:  A Case Study of Garage in 
Thailand  

 
อุกฤษ  สุกากิจ*  ชนิดา  ยาระณะ 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
*Corresponding author e-mail : hengjia678@gmail.com 

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานในอู่
ซ่อมรถ 2) ศึกษาปัจจัยประสบการณ์การทำงานที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานในอู่ซ่อมรถ และ 3) ศึกษา
ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานในอู่ซ่อมรถ : กรณีศึกษา อู่ซ่อมรถยนต์ใน
ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ช่างซ่อมรถยนต์ของสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยที่มีอายุ  
20-60 ปี จำนวน 385 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการวิจัย และ
นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Multiple Regression Analysis  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยลักษณะงาน ได้แก ่ผลย้อนกลับของงาน มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงาน
ในอู่ซ่อมรถ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปัจจัยประสบการณ์การทำงานไม่มีผลต่อความผูกพันองค์กร
ของพนักงานในอู่ซ่อมรถ และ 3) ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและความ
ปลอดภัยในที่ทำงาน และความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานในอู่ซ่อมรถ 
: กรณีศึกษา อู่ซ่อมรถยนต์ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 
คำสำคัญ : ความผูกพันองคก์ร, อู่ซ่อมรถยนต์, ประเทศไทย  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were 1) to study the job characteristic factor affecting garage 

employee engagement, 2) to study the work experience factor affecting garage employee 
engagement, and 3) to study the quality of working life affecting garage employee engagement: A 
case study of garage in Thailand. The samples of the study were 385 people, who were car 
mechanic of Auto Repair Association of Thailand, aged between 20-60 years old by purposive 
sampling. An online survey was applied as a research instrument. The data were statistically 
analyzed by percentage, mean, standard deviation and Multiple Regression Analysis.  

The research findings showed that 1) the job characteristic factor on feedback were 
affected garage employee engagement with the statistically significance level at 0.05, 2) the work 
experience factor were not affected garage employee engagement, and 3) the quality of working 
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life on safe and healthy environment and total life space were affected garage employee 
engagement: A case study of garage in Thailand with the statistically significance level at 0.05.  

 
Keywords : Engagement, Garage, Thailand  
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ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค 
ในเขตเทศบาลนครเชียงราย  

Marketing Mix Factors affect to Consumer’s Buying Decision Behavior on   
the Supplement Products in Chiang Rai Municipality  

 
พิสมัย ปัญญาพิพัฒน์สกุล  สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ* 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

*Corresponding author e-mail : pizziemam@hotmail.co.th 
  

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย และ 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย  จำแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขต
เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่า t-test และ ค่า F-test (One-Way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X = 4.00 , S.D.= 0.41)  โดยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (X = 4.08 , S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ด้านราคา  (X = 4.02 , S.D. = 0.47) 
ด้านผลิตภัณฑ์  (X = 3.99 , S.D. = 0.45)  และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  (X = 3.90 , S.D. = 0.48) 2) ผลการ
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลนครเชียงราย จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ส่วนผู้บริโภคที่มี
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ส่วนประสมทางการตลาด  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to study the Marketing Mix factors that affect  

consumer’s buying decision on the supplement products in Chiang Rai municipality and to 
compare the marketing mix that affect the supplement products buying decision behavior, 
divided by demographic characteristics of the consumers in Chiang Rai municipality. The 
instrument of this research was questionnaires. The samples were 400 members of people who 
bought the supplement product in Chiang Rai municipality. The data were analyzed by using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t – test and F-test (One – Way ANOVA).  
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The research findings showed that, in overall, the marketing mix does affect consumer’s 
buying decision on the supplement products at the high level with (X = 4.00 , S.D. = 0.41). The 
main factors that affect consumer’s buying decision on the supplement products were promotion 
aspect  (X = 4.08 , S.D. = 0.49) followed by price aspect  (X = 4.02 , S.D. = 0.47) , product aspect  
(X = 3.99 , S.D. = 0.45) , and place aspect  (X = 3.90 , S.D. = 0.48) . A comparisons of marketing 
mix that affect the supplement products buying decision behavior divided by demographic 
characteristics of the consumers in Chiang Rai municipality was found that male and female had 
statistically significant indifference. While the samples who had the differences in age, marriage 
status, education level, occupation, and monthly income were significantly different at the .05 
level.  

 
Keywords : supplement products, Marketing Mix   
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ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสี่ยงโชคของนักศึกษา   
  

ธนธรณ์  แจ้งโม ้
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 1. เพ่ือทราบทัศนคติที่ส่งผลต่อการเสี่ยงโชคในสลากกินแบ่งรัฐบาลของ

นักศึกษาและ 2) ศึกษาพฤติกรรมการเสี่ยงโชคของประชาชนนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 58.88 ที่เหลือคือ เพศชายคิดเป็นร้อยละ 41.12 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีพฤติกรรมการ
เสี่ยงโชคจากสลากกินแบ่งรัฐบาลและมิใช่จากสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการเสี่ยงโชค พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เสี่ยงโชคทั้งจากสลากกินแบ่งรัฐบาลและมิใช่จากสลากกินแบ่งรัฐบาลร้อยละ 95.33 แต่เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างสลากกินแบ่งรัฐบาลและมิใช่จากสลากกินแบ่งรัฐบาลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกเสี่ยงโชค
จากแหล่งที่มิใช่สลากกินแบ่งรัฐบาลเนื่องจากสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยค่าใช่จ่ายใน
การเสี่ยงโชคส่วนใหญ่ประมาณ 500-1,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 38.32 รองลงมาคือ 1,001—1,500 บาท 
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 36.45 จากการสัมภาษณ์พบว่า การเสี่ยงโชคมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น หากงวดใดที่ผู้เสี่ยงโชคมี
ความเชื่อว่าตนเองจะมีโอกาสถูกรางวัล ผู้เสี่ยงโชคจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและมิใช่จากสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวด
นั้นๆมากกว่าปกติ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อในเรื่องโชครางคิดเป็นร้อยละ 84.40 ความสนุกสนาน 
ท้าทายที่ได้เสี่ยงโชค คิดเป็นร้อยละ 95.60 เชื่อว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการหาเงินได้  คิดเป็นร้อยละ 86.60 ซึ่ง
พฤติกรรมดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเริ่มต้นมาจากความสนุกต้องการ
ทดสอบหรือทดลอง จากจำนวนเงินเพียงหลักสิบบาท แต่พฤติกรรมดังกล่าวหากติดเป็นนิสัยโดยไม่มีการวางแผนการ
ใช้เงินล่วงหน้าย่อมจะส่งผลต่ออนาคตของนักศึกษาอย่างแน่นอน  

 
คำสำคัญ : การเสี่ยงโชค, หวย, สลากกินแบ่งรัฐบาล  
  

Abstract  
The objectives of this research are: 1) to learn the attitude of university students that 

affects the gamble on government lotteries; and 2) to study the gambling behavior of students. 
The findings of research showed that most of respondents are female, representing 58.88%, and 
remaining 41.12% are male, the gambling behavior of all sample groups focuses on both 
government lotteries and non-government lotteries. Considering the gambling style, it was found 
that a majority of sample groups, representing 95.33%, play both government lotteries and non-
government lotteries but when comparing government lotteries to non-government lotteries, it 
was found that a majority of sample groups choose to gamble on non-government lottery 
sources because these sources could be purchased at a lower price than the government 
lotteries, and the gambling budget is mostly about 500-1,000 Baht per month, representing 
38.32%, and followed by 1,001-1,500 Baht per month, representing 36.45% .  Based on the 
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observation, it was found that the gambling budget tends to be increased if the gambler believes 
to have a chance to win in any lotto draw, that gambler will buy more government and non-
government lotteries in that lotto draw than usual. The said behavior reflects that 84.40% of 
gamblers believe in luck, 95.60% of them feel fun and challenged to gamble, and 86.60% of 
them believe gamble is a channel of earning, however, such behavior may affect the quality of 
life in long term.  

 
Keywords : Gamble, Lotteries, Government Lotteries 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซื้อสินค้าในธุรกิจแฟรนไชส์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
Satisfaction of customers purchasing products in the franchise business,  

Muang District, Phitsanulok Province 
  

จตุพร กองกันภัย*  เจนจิรา กองทอง  เบญจวรรณ แสงบรรเจิดกุล  สุนิทรา ศิร ิ อาภัสรา สีปาน   
อารีรัตน์ อินตาโสภี  กมลทิพย์ เดชะปรากรม 

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
*Corresponding author e-mail : Eyeta23@gmail.com 

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพ่ือ 1). เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อายุอาชีพ และรายได้ต่อ เดือน ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซื้อสินค้าในธุรกิจแฟรนไชส์ อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 2). เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตราสินค้า (Brand name) ผลิตภัณฑ์ (Product) การสนับสนุนแฟรน
ไชส์ (Franchise Support) ความไว้วางใจ (Trust) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความผูกพันต่อตราสินค้า (Brand 
commitment) และประสบการณ์แฟรนไชส์ (Franchise Experience) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการซื้อ
สินค้าในธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้บริโภค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศึกษากับประชากรที่ซื้อสินค้าในธุรกิจแฟรนไชส์
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test  

ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศและรายได้กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซื้อ
สินค้าในธุรกิจ แฟรนไชส์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมทั้งหมดไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุและอาชีพกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซื้อ
สินค้าในธุรกิจแฟรนไชส์ ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมทั้งหมดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
0.05   

 
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ,ธุรกิจแฟรนไชส์  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to study the relationship between demographic factors 

such as gender, age, occupation and monthly income that influence on consumer satisfaction in 
franchise business, Muang District, Phitsanulok Province. and to study satisfaction, brand (Brand 
name), product (Product), support franchise (Franchise Support), trust (Trust), reliability. 
(Reliability) Brand commitment and Franchise Experience. That affect the satisfaction of 
Consumers purchasing products in the consumer franchise business, Muang District, Phitsanulok 
Province Study with the population who buy products in the franchise business in the Muang 
district. Phitsanulok Province Using mean deviation analysis, T-test and F-test.  

The research findings showed that the Comparison of gender and income differences with 
consumer satisfaction in business. Franchising of consumers in Muang District Phitsanulok Province 

mailto:Eyeta23@gmail.com
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In general they are not all different. Statistically significant at 0.05. Comparison of Age Difference 
and Occupation and Satisfaction of Users of Franchise Businesses in Muang District, Phitsanulok 
Province. In general, they are all different. Statistically significant at 0.05.  

 
Keywords : satisfaction, franchise business  
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และคุณภาพของการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก  

The Service Marketing Mix and Service Quality effects to the Decision Marking the 
Elderly dependents Care Services in Phitsanulok, Thailand.  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก และเพ่ือศึกษาคุณภาพของการให้บริการที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก โดยใช้แบบสอบถาม ใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณ โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
มากกว่า 40 ปี สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีรายได้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท/เดือน ผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการในสถานบริการดูแล
ผู้สูงอายุ คือ ครอบครัว จำนวนครั้งที่มารับบริการ คือ มาเป็นครั้งแรก หรือ 1 ครั้ง/ปี ด้านส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ด้านคุณภาพของการให้บริการ และด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง ใน
เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก การทดสอบสมมติฐานพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการ
และคุณภาพของการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในสถานบริการดูแลผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในเขต
อำเภอเมืองพิษณุโลก อย่างมีนยัสำคัญทางสถิติที ่0.05  

 
คำสำคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, คุณภาพของการให้บริการ, การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, สถานบริการดูแล

ผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to investigate the service marketing mix and service 

quality that effects to the decision of dependent elderly in elderly care services in Phitsanulok 
This survey study used questionnaires as the data gathering instrument and used SPSS program 
for the data analysis. The statistics were used for the data analysis comprising frequency 
distribution, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. Most of the 
respondents are female, age more than 40 years old, and married. They were recived the highest 
education in bachelor degree. Most of them did private business/trading and have average 
monthly income between 15,000 – 30,000 Bahts. The most influential people to make the 
decision to use elderly care services were their family. The frequency of using service was the first 



การประชุมวชิาการ วิทยาการจดัการวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 และนานาชาติครั้งท่ี 3  
ภายใต้หัวข้อ “การจดัการนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”  
 
 

 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม 

194 

time or 1 time per year. The overall of mean of the service marketing mixed, service quality and 
decision marking to use the elderly care service are high level. From the hypotheses testing, the 
result found that service marketing mix and service quality were the important of decision making 
to use the dependent elderly care service in Phitsanulok (statistical significant level at 0.05)  

 
Keywords : Marketing Mixed, Service Quality, Decision Marking to Use Services, Elderly 

Dependents Care Services.  
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การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชยีงใหม่ หลงัเปิดประชาคมอาเซียน  
Marketing development for Chiang Mai agricultural products community  

 after the ASEAN economic community   
  

กมลทิพย์ คำใจ 
ภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

*Corresponding author e-mail : Kamolthip_kam@g.cmru.ac.th 
  

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรของชุมชน สู่การสร้างมาตรฐานสินค้า

เกษตรในระดับประเทศและระดับสากล 2) วิเคราะห์ศักยภาพการจัดการตลาดและการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ ในการยกระดับผลิตผลทางการเกษตรชุมชนในตลาดระดับสูงขึ้น ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยเชิง
ปริมาณแบบกึ่งทดลองจากกลุ่มเกษตรกรที่สนใจการพัฒนาสินค้าเกษตรชุมชนไปสู่มาตรฐานสากล จำนวน 15 กลุ่ม 
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) การจัดการตลาดมาวิเคราะห์ อภิปรายผลด้วยข้อมูลสถิติเชิง
พรรณนาและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการทางการตลาด 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มเกษตรกรมีจุดเด่นที่ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต แต่ไม่สามารถในการควบคุม
ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ โอกาสสำคัญกลุ่มเกษตรกรมีหน่วยงานที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือทั้งด้านความรู้และเงินทุน ด้าน สินค้าเกษตรเป็นที่ต้องการในระดับชุมชนมากมีการแข่งขันกันในพ้ืนที่สูง 
และขาดการรับรองมาตรฐานสินค้า ทั้งการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและการจัดทำระบบควบคุมภายใน การพัฒนาด้านนี้ส่งผลให้กลุ่ม
เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระบบ IQS จำนวน 8 กลุ่ม 2) การจัดการตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ใน
รูปแบบขายส่ง ร้อยละ 80 กลุ่มเกษตรกรยังมีการใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญาเดิมมาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร และการ
ผสมผสานกันระหว่างการผลิตในสมัยใหม่เพ่ือให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่มั่นคง  การจัดกิจกรรมทางการตลาดและ
การสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรชุมชนในตลาดที่สูงขึ้นด้วยกิจกรรมทางการตลาด 2 รูปแบบ 1. การส่งเสริมการตลาด
สินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ 2. การส่งเสริมกิจกรรมตลาดในห้างสรรพสินค้า  ความสำเร็จการจัดการตลาดสินค้า
เกษตรในระดับตลาดที่สูงขึ้นวัดจากยอดขาย กลุ่มที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย จำนวน 7 กลุ่มที่มีการซื้อขาย 
ผ่านทางออนไลน์ และเข้าไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรกร และมีการติดต่อซื้อขายจากบุคคลทั่วไปภายใน
พ้ืนที่และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง  

 
คำสำคัญ : การพัฒนาตลาด, สินค้าเกษตรของชุมชน  
 

ABSTRACT  
The purposes of the research were 1)to develop the potentials of community agricultural 

products to national and international standards, 2)analyze market management potentials and 
create a network of organic agricultural products upgrading them to higher level markets using 
Action Research and Quasi-Experimental Research. The sampling population came from 15 groups 
of farmers who have interests in developing community agricultural products towards 
international standards.  Marketing Mix Theory 4P’s was used to analyze the market with results 
from descriptive mean value statistic data and assessment of marketing management.   
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The research findings showed that 1) the farmer’s group strength is in their production 
expertise but their inability to maintain consistent quality control over their agricultural products. 
Their opportunity is farmers have agencies that assist in providing knowledge and capital while 
their threat is the demand for their agricultural products is at community level but the market for 
such product is highly competitive. There is a lack of product certification and development of 
international standards for organic agriculture. There is also a lack of Participatory Guarantee 
System (PGS), development of Good Agricultural Practice (GAP) and Internal Control System (ICS).  
All these factors development resulted in only 8 groups of farmers receiving the certification of 
agricultural products in IQS system. 2) Analysis of community agricultural market management 
potentials.  As for determining group target market, it was found that most farmers prefer to 
produce agricultural products with 80%. For marketing management was found that farmers used 
local wisdom to grow their agricultural products. This is due to some stages of production still 
requiring the use of traditional method during the production process. This method is then 
combined with innovative productions using modern technology and machines during production 
to achieve good quality along with unwavering standards. For organizing marketing activities and 
creating organic product network in raising the level of community agricultural products to a 
higher market, there are 2 types of marketing activities: 1) Promotion of agricultural products 
through cooperative system 2) Promotion of marketing activities in department stores.  The 
success in managing agricultural market at a higher market level can be measured through sales. 
There are 7 groups whose sales volume did not change. These groups traded on line, visited 
demonstration farmer groups, received continuous business transactions with local customers as 
well as other provinces.  

 
Keywords : Marketing development, agricultural products community  
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ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุม่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บิก๊ไบค์ในประเทศไทย  
The brands that affect the purchasing decision of the big bike users in Thailand.  

 
นภาวัฒน์  แรงงาน*  ณัฏฐวฒัน์  แซงภูเขียว 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
*Corresponding author e-mail : oyao.dung1@gmail.com 

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้ ใช้
รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย 2)ศึกษาตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์  

ผลการวิจัยพบว่า 1.ด้านเพศ พบว่าเพศที่แตกต่างกันส่งผลทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อของกลุ่ มผู้ใช้
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ไม่มีความแตกต่างกัน 2.ด้านอายุพบว่าอายุที่แตกต่างกันส่งผลทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อของ
กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มีความแตกต่างกัน3.ด้านสถานภาพพบว่าสถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลทำให้การ
ตัดสินใจเลือกซื้อของกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มีความแตกต่างกัน 4.ด้านกระดับการศึกษาพบว่าระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อของกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มีความแตกต่างกัน 5.
ด้านระดับรายได้ต่อเดือน พบว่าระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อของกลุ่มผู้ใช้
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มีความแตกต่างกัน และตราสินค้า พบว่า ตราสินค้ามีผลต่อการการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้ใช้
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่แตกต่างกัน  

 
คำสำคัญ : ปัจจัยส่วนบุคคล,ตราสินค้า  การตัดสินใจ  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to 1) Study the personal factors affecting the 

purchasing decision of motorcycle users in Thailand. 2) Study of brand effect on purchasing 
decision of motorcycle users.  

The research results were found that 1. Gender, it was found that different genders had 
no different effect on buying decision of big bike users. 2. Age, it was found that different age 
resulted in the purchasing decision of the big bike users group with differences 3. In terms of 
status, it was found that different status resulted in the decision to buy. Of big bike users are 
different. 4. At the education level, it was found that different educational levels resulted in 
different purchasing decisions of BigBike motorcycle users. 5. Income level per month It was 
found that different levels of monthly income resulted in different purchasing decisions of Big 
Bike motorcycle users, and branding was found to influence the purchasing decision of the user 
group. Different big bikes  

 
Keywords : personal factors, branding, decisions  
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พฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเรียนสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในเขตอำเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก  

Behavior the decision enroll tutoring institute of High School Students   
In the district Phitsanulok Province  

 
กนกวรรณ กองรส  ชลันดา แตงจุ้ย  เบญจลักษณ ์แฟงแย้  พนิตตา แก้วอ้น  พัชรีพร นิลนุ้ย  กิติภูม ิบุญรอด*  

ธีรชัย สายทน  และจิระภา จันทร์บัว 
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*Corresponding author e-mail : kaokwanpueng2541@gmail.com 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเรียนสถาบันกวดวิชาของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปลาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจสมัครเรียนสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย Simple 
Regression ผลการวิจัยพบว่า ด้านราคา และผลกระทบเชิงบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเรียนสถาบันกวด
วิชา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการขาย 
ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และผลกระทบเชิงบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเรียนสถาบันกวด
วิชา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05  

 
คำสำคัญ : การตัดสินใจ, สถาบันกวดวิชา, พฤติกรรม, ผลกระทบ  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to 1) To study the factors affecting the decision of 

applying for tutoring institutions of high school students. In the district Phitsanulok Province. 2) To 
compare factors affecting the decision of applying for tutoring institutions of high school students 
in the district. Phitsanulok Province. The tools used for the collection are The Questionnaire and 
Data analysis were Percentage Mean Simple Regression   

The research findings showed that the Price aspect and ositive impact on the behavior of 
tutoring decisions No different Statistically significant at .05. In addition, the research results were 
found that Promotion Location, process side Physical characteristics And a positive impact on 
decision-making behavior in tutoring institutions The difference was statistically significant at .05.  

 
Key word : The decision, Tutoring institution, Behavior, Effect 
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การจัดการกลุ่มวิสาหกจิชุมชนโคพ่อพันธุ์  แม่พันธุ์ ต้นทุนต่ำอย่างมีสว่นร่วม  
ของชุมขนบ้านปู่จ้อย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง  จังหวดัลำปาง  

 
กาญจนา คุมา*  กาญจนา รัตนธีรวิเชียร  สุธีรา ทิพย์วิวัฒนพ์จนา  อวัสดา บินโซดาโอะ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
*Corresponding author e-mail : kk_kokananudom@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ    

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและสถานการณ์การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคพ่อ
พันธุ์  แม่พันธุ์และเพ่ือวิเคราะห์เทคนิค  รูปแบบ  วิธีการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่นำไปสู่การบริหาร
จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคพ่อพันธุ์  แม่พันธุ์ ต้นทุนต่ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมขน กลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนโคพ่อพันธุ์  แม่พันธุ์ หมู่ 7 บ้านปู่จ้อย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการให้ข้อมูลในเวที  การเสวนากลุ่มย่อย  การสัมภาษณ์เชิงลึก   จำนวน 25 คน โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ผสมผสานกับการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาร่วมกันระหว่าง
นักวิจัยและชุมชน กระตุ้นให้เกิดการคิด  วิเคราะห์ร่วมกันโดยให้กลุ่มสมาชิกและภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมสะท้อน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือหาข้อมูลเชิงประจักษ์จากเวทีชุมชน  โดยกลุ่มสมาชิกคอยตรวจสอบข้อมูลนั้นด้วย
ตนเอง ผลการวิจัยพบว่า 1) ศักยภาพและสถานการณ์การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคพ่อพันธุ์  แม่พันธุ์ เป็น
กลุ่มที่จัดทำขึ้นเพ่ือขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มฯไม่มีการคิดต้นทุน การขายผ่านพ่อค้าคนกลาง การส่งเสริม
จากองค์กรภาครัฐและเอกชนไม่มีความต่อเนื่อง การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค  การปลูกพืช ทำไร่ทำนา ใช้
สารเคมีอย่างเข้มข้น ปัญหาปัจจุบันที่สำคัญของกลุ่มคือการรวมกลุ่มของสมาชิกที่ยังไม่เข้มแข็ง การบริหารจัดการ
ของกลุ่มฯในปัจจุบันในด้านต่างๆ ดังนี้  คือ 1.1) เงินลงทุนเป็นการลงทุนซื้อวัวมาเลี้ยงเพ่ือขาย 1.2) วิธีการเลี้ยงและ
ดูแล เป็นการเลี้ยงและดูแลตามความถนัดและประสบการณ์ที่สั่งสมถ่ายทอดกัน 1.3) อาหารของวัว ปัจจุบันเป็นการ
เลี้ยงในคอก มีอาหารหลักคือ หญ้าฟางข้าว และมันสำปะหลัง 1.4) การขายวัวเมื่อเติบโตเต็มที่ โดยผ่านพ่อค้าคน
กลาง และ1.5) การบริหารจัดการ เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ยังไม่มีระบบการบริหาร
จัดการกลุ่ม เป็นเพียงการดำเนินงานที่รับรู้การเป็นสมาชิกของกลุ่มเท่านั้น และ 2)  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคพ่อพันธุ์  
แม่พันธุ์ของชุมขนบ้านปู่จ้อย มีความต้องการส่งเสริม พัฒนาเทคนิค รูปแบบ วิธีการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ที่นำไปสู่การบริหารจัดการก่อให้เกิดอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ในครัวเรือนและการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ 
มี 2 ประเด็น คือ 2.1) การบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  แบ่งเป็น 4 ด้านประกอบด้วย 2.1.1) การบริหาร
จัดการกลุ่ม การก่อตั้ง การรวมกลุ่ม การจัดโครงสร้างกลุ่ม การกระจายรายได้และการแบ่งปันผลประโยชน์  การ
วางแผน การจัดองค์กร  การควบคุมการสั่งการ และการตัดสินใจ 2.1.2) การบริหารการเงินและบัญชี เงินลงทุน การ
คำนวณต้นทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน 2.1.3) การบริหารการผลิต การคัดเลือกพันธุ์ 
วิธีการและการดูแลเลี้ยง อาหารวัวและ การรักษาโรค และ2.1.4) การบริหารการตลาด  การวิเคราะห์ตนเองและ
ความต้องการของตลาด ช่องทางการขาย การรวบรวมข้อมูลและการประเมินผลหลังการขาย ส่วนประเด็นที่ 2.2  
ความต้องการอ่ืนๆที่หนุนเสริมการพัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  จากมติและวิเคราะห์เลือกกิจกรรมที่มีความ
จำเป็นและเร่งด่วน รวมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้โดยเรียงตามลำดับความต้องการ  ดังนี้ 2.2.1) การแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่นได้เร่งดำเนินการร่วมกับเครือข่ายของชุมชน  2.2.2) การ
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ทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลวัวที่เลี้ยง  2.2.3) การปลูกพืชผักสวนครัว/ปลอดสาร 2.2.4) การส่งเสริมการปลูกหญ้า
สำหรับเลี้ยงสัตว์  2.2.5) การลด ละ เลิก การใช้สารเคมี 2.2.6) การผลิตอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในชุมชน และ2.2.7) 
การแปรรูปและถนอมอาหารสัตว์จากหญ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ส่วนรูปแบบวิธีการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดย
การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่และการแบ่งปันความรู้จากผู้มีประสบการณ์  มีแหล่งเรียนรู้
หรือศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน การเป็นวิทยากรชุมชน การวิเคราะห์หาข้อสรุปร่วมกัน โดยผ่านการพูดคุย
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความสามารถในการวิเคราะห์  คิดค้น  ทดลอง  สรุปบทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ผสมผสานกับความรู้  ข่าวสารข้อมูล  เทคโนโลยี  การส่งเสริมและการประสานงานกับบุคคล องค์กรภายนอก  
นำมาประยุกต์ให้เข้ากับสภาพชุมชนและวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ระบบการถ่ายทอด
ความรู้ที่มีการสืบทอดต่อกันมา การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้โดยใช้วิธีสอน
และปฏิบัติจริงไปพร้อมกัน เกิดความชำนาญกลายเป็นผู้สอนสืบทอดแก่คนรุ่นหลัง  ๆ  ต่อไป ข้อค้นพบคือ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรกรรม รวมทั้งรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือการ
สร้างนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการและแนวทางการต่อยอดอาชีพจากวัตถุดิบในท้องถิ่นตามวิถีของชุมชน  

 
คำสำคัญ : การจัดการ    กลุ่มวิสาหกิจชุมชน   การมีส่วนร่วม  
               

Abstract  
            The objectives of this research were to analyze the potential and participation 
management situation of the cattle breeds’ community enterprise, and to explore techniques, 
patterns, methods, and learning factors that contribute to the participation management of 
community enterprise with low-cost cattle breeders of the community. The target group was 
members of the cattle breeder community enterprise, Moo 7, Ban Pu Joi, Ban Lang Sub-district, 
Muaeng District, Lampang Province. The instrument used to collect data were Use informational 
methods in the forum, Small group talks, In-depth interviews of 25 people using a participatory 
action research (PAR) process combined with a collaborative data analysis study of the 
researchers and the community. The results of the research were as follows: 1) the potential and 
participation management situation of the cattle breeders’ community enterprise group was 
created for the registration of community enterprises. The group has no costing by selling through 
a middleman. There was no continuity of promotion from public and private organizations. There 
were water shortage for consumption, cropping, farming, and chemical intensive use. The major 
current problem for the group was the integration of its members that was not yet strong. The 
current management of the group was as follows: 1.1) Investment was an investment in buying 
cows to raise for sale 1.2) How to raise and care was raised and cared for according to skills and 
experiences that have been accumulated. 1.3) Current food of cows was raised in a stable. The 
staple food was grass, rice straw, and cassava. 1.4) Sale of cattle when fully grown was through 
middleman and 1.5) management was a group to register as a community enterprise. There was 
no group management system yet. It was only the operation that recognized the membership of 
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the group only and 2) the cattle breeders’ community enterprise of Ban Pu Joy family had a 
need to promote and develop techniques, patterns, methods, and learning factors that lead to 
management, creating additional occupations, increasing household income and enhancing 
management potential in two areas: 2.1) Participation Management of community enterprises was 
divided into 4 areas: 2.1.1) group management, establishment, integration, group structure, 
income distribution, and benefit sharing, planning, organization, directive control, and decision 
making; 2.1.2) Financial and accounting, investment management, cost calculation, investment 
risk, return on investment; 2.1.3) Production management, selective breeding, method and care, 
cattle feed, and disease treatment; and 2.1.4) marketing administration, self-analysis, and market 
demand, sales channel, post-sales data collection and evaluation. As for issue 2.2, other needs 
that supported professional development, community enterprise groups were based on 
resolutions and analyzes, select activities that were necessary and urgent including feasibility 
analysis in order of requirements as follows: 2.1) Solving the problem of water shortage, 
Government agencies and local governments had accelerated action in cooperation with 
community networks. 2.2) Composting / organic fertilizers from farmed cow manure. 2.3) 
Vegetable / organic farming. 2.4) Promotion of grass growing for raising animals. 2.5) Reducing and 
discontinuing the use of chemicals. 2.6) production of animal feed from community raw 
materials, and 2.7) processing and preserving grass for use in the dry season.   

As for the patterns, methods, and factors related to learning through knowledge transfer, 
exchange of knowledge, publishing, and sharing knowledge from experienced people; there was a 
learning center or a learning center of the community including being a community speaker, 
analysis for mutual conclusions through discussions and exchange of information. In addition, 
there was ability to analyze, invent, experiment, and summarize lessons from past experiences to 
combine with knowledge, news, information, technology, promotion, and coordination with 
external organizations that can be applied to suit the community condition and way of life 
appropriately. Moreover, the learning process, knowledge transfer system that has been inherited, 
the use of locally available resources were the process of transferring knowledge by using 
teaching methods and practicing at the same time to become a professional instructor for future 
generations. The findings were that community enterprises developed agricultural knowledge as 
well as a model of community learning process for creating innovation in adding value to 
agricultural products and waste materials. There was a learning process to create management 
and career extension from local raw materials according to the community's way.  

 
Keywords : Management    Community Enterprise   Participation 
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ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ปัจจัยด้านจติวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่าน
การตลาดออนไลน์ในจังหวัดพิษณุโลก  

Online Marketing Mix  Psychology Factor Affection  Decision of Buying  Fashion 
Product Via Marketing Online in Phitsanuloke Province  
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บทคัดย่อ   

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านการตลาดออนไลน์ในจังหวัดพิษณุโลก และ 2) ศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านการตลาดออนไลน์ในจังหวัดพิษณุโลกใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้เคยซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านการตลาดออนไลน์ในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบสอบถาม และ
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหคุูณ  

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่าน
การตลาดออนไลน์ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยสามารถร่วมพยากรณ์การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านการตลาดออนไลน์ได้ร้อยละ 23.90 (R2= 0.239) และ ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ด้าน
แรงจูงใจและด้านการเรียนรู้ โดยสามารถร่วมพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านการตลาดออนไลน์ได้ร้อยละ 
17.70 (R2= 0.177) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่.05  

 
คำสำคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์, ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา, การตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น  
  

ABSTRACT  
The purpose of this research were 1) Study marketing mix online which affects the 

decision to buy Fashion of consumers via marketing online in Phitsanulok province. And 2) Study 
psychological factors which affects the decision to buy Fashion of consumers via marketing online 
in Phitsanulok province.  Questionnaires were used to collect data of 385 consumers who had 
bought fashion via marketing online.  The Research were questionnaires that the statistics used 
data analyses were frequency mean percentage standard deviation and multiple linear regression 
analysis.  

The research found that Online marketing mix affection to the level of decision of buy 
fashion products via online marketing were product, price and marketing promotion which 
forecasting together the decision of buy fashion products via online marketing at 23.90% 
(R2=0.239) and Psychology factors namely motivation and learning which forecasting together the 
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decision of buy fashion products via online marketing at 17.70% ( R2=0.177)  with statistical 
significant at .05  

 
Keywords : Online Marketing Mix ,  Psychology Factor,  Decision of Buy Fashion Product  
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การรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าผ่านคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน  
ของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ในจังหวัดเชียงราย  

Perception of Brand Equity Through Creating Shared Value Business   
and Community of Central Group in Chiang Rai Province  

 
สุภัคสร ยอดคำ  สุธีรา อะทะวงษา* 

*Corresponding author e-mail : sutheera.crru@gmail.com 
  

บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าของ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล 

จำกัด ในจังหวดเชียงราย 2) เพ่ือศึกษาระดับคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชนของ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล 
จำกัด ในจังหวัดเชียราย และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชนและคุณค่า
ตราสินค้าของ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ในจังหวัดเชียงราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากตัวอย่างใน
จังหวัดเชียงรายจำนวน  4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเชียงของ จำนวน  
400 ราย ดำเนินการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทำการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงซึ่งมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท สำหรับการวิเคราะห์ระดับการรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าตรา
สินค้ามีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีระดับคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชนมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ส่วนคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชนพบว่ามีความสัมพันธ์กับ
คุณค่าตราสินค้าอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01   

 
คำสำคัญ : การรับรู้ คุณค่าตราสินค้า คุณค่าร่วม   
 

Abstract  
The objectives of this study were 1) to study the level of perception of brand equity of 

Central Group Company Limited in Chiang Rai, 2) to study the level of shared value between 
business organization (Central Group Company Limited) and communities in Chiang Rai, and 3) to 
study the relationship between shared value between business organization and communities 
and brand equity of Central Group Company Limited in Chiang Rai classified by demographic 
characteristics. The instrument used for data collection was a questionnaire. The sample was 400 
cases were drawn from four districts:  Muang, Mae Suai, Wiang Kaen, and Chiang Khong District, 
using convenience sampling method. The obtained data were then analyzed using descriptive 
statistics. The data analysis consisted of percentage, mean, standard deviation (S.D.), and Pearson 
correlation coefficient analysis. The results indicated that most of the respondents were females 
who graduated below bachelor’s degree, aging between 21-30 years old, and having single status, 
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and most of them were pupils or students with an average monthly income of less than 15,000 
baht per month. The analysis of the level of perception of brand equity, in overall, was at the 
mean shown at a moderate level that accounted and the level of shared value between 
business organization and communities, in overall, was at the mean shown at a moderate level 
that accounted. When analyzing the correlation coefficient, it was found that the shared value 
between business organization and communities was significantly correlated with the brand 
equity at the level of 0.01.  

 
Keywords : Perception, Brand Equity, Shared Value 
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 กลยุทธก์ารสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ ์
ของบริษัท Cocoa Life จำกัด  

 The Marketing Communication Strategies Affected on Purchasing Decision 
Process  of the Products of Cocoa Life Co., Ltd.  

 
พีรญา ชื่นวงศ*  จีรวัฒน โชตอัิศวะโภคนิ  

*Corresponding author e-mail :  peeraya.kaikook@gmail.com 
 

บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Cocoa Life จำกัด และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่มีต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท Cocoa Life จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษา คือ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทั้ง
อุปโภค และบริโภค ทั้ง 4 สาขา (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน) โดยการแบ่งตาม
โควต้าและนำมาสุ่มเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ สาขาละ 96 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 384 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคณู (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า  

1. กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของบริษัท Cocoa Life จำกัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการขายโดยบุคคล รองลงมา คือ ด้านการประชาสัมพันธ์
และการเผยแพร่ข่าวและกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการโฆษณา     

2. กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ Cocoa Life ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการรับรู้ปัญหา รองลงมา คือ ด้านการตัดสินใจซื้อหรือการซื้อ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความรู้สึกหลังการซื้อ   

3. อิทธิพลของกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
Cocoa Life จำกัด พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว ด้านการโฆษณา และด้านการขายโดยบุคคล 
มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของ บริษัท Cocoa – Life จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนด้านการส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของ บริษัท Cocoa – Life จำกัด อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ร้อยละ 55.90  (R2  =  .559) และเมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ที่เป็นปัจจัย คือ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว (X8) ด้านการโฆษณา (X6) ด้านการขายโดยบุคคล (X9) และด้านการส่งเสริม
การขาย (X7) มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .300 , .212 , .201 , และ .087 ตามลำดับ 
และเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบได้ดังนี้  

Y = .300 (X8) +.212 (X6) +.201 (X9) +.087 (X7) = 0.800  
 

คำสำคัญ : กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด,กระบวนการตัดสินใจซื้อ   
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Abstract  
The objectives of this study were to investigate the marketing communication strategies 

and purchasing decision process of the products of Cocoa Life Co., Ltd., and to examine the 
influence of the marketing communication strategies on the purchasing decision process of the 
products of Cocoa Life Co., Ltd. The samples were customers who purchased the consumer 
products from 4 branches (Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nan) selected by quota and accidental 
sampling that meant each branch accounted for 96 samples and thus accumulated the total of 
384 samples.The research instrument was questionnaire and the data collection was 
administered by the researcher. The statistics for data analysis were Frequency, Percentage, 
Mean, standard Deviation, and Multiple Regression Analysis. The results showed that:  

1. The marketing communication strategies employed by Cocoa Life Co., Ltd., in overall, 
were rated at the moderate level. The individual aspects analysis showed that the highest mean 
was personal selling, followed by public relations and news broadcasting, while the marketing 
communication strategies showed the lowest mean was the advertisement.  

2. The purchasing decision process on the products of Cocoa Life Co., Ltd., in overall, 
was rated at the high level. The individual aspects analysis showed that the highest mean was 
problem recognition, followed by purchasing decision or purchasing while the lowest mean was 
post-purchase feeling.  

3. The influence of marketing communication strategies on the purchasing decision 
process of the products of Cocoa Life Co., Ltd. indicated that the public relations and news 
broadcasting and personal selling influenced on the purchasing decision process of the products 
of Cocoa – Life Co., Ltd. at the confidence level of .05. The predictive coefficient was at 55.90% 
(R2 = .559). Taking the predictive coefficient into the raw scores (b), it was found that the 
predictive coefficient factors including public relations and news broadcasting (X8), advertisement 
(X6), personal selling (X9), and sale promotion (X7) were related to dependent variables showing 
the coefficients at .300, .212, .201, and .087 respectively, and can be written as a forecasting 
equation into the raw scores as follows.  

Y = .300 (X8) +.212 (X6) +.201 (X9) +.087 (X7) = 0.800  
 

Keywords : Marketing Communication Strategies, Purchasing Decision Process  
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กลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของลกูค้าที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ  
คาร์แคร์แบบครบวงจร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

The Marketing Strategies Influencing Customer’s Decision in Using   
Full-service Car Care in Chiang Rai Municipality, Chiang Rai Province  

  
อธิป อ่อนน้อม  พีรญา ชื่นวงศ*์ 

*Corresponding author e-mail : peeraya.kaikook@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  ระดับกระบวนการ

ตัดสินใจของลูกค้า และเพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของลูกค้า
ที่ใช้บริการคาร์แคร์แบบครบวงจร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการคารแ์คร์แบบครบวงจรที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 14 
แห่ง โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ จำนวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  

ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ใช้บริการคาร์แคร์แบบครบวงจร ในเขต
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่า ในมุมมองของลูกค้า ๆ ให้ความสำคัญกับด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ
อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านความสะดวก โดยลูกค้ามีมุมมองเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการดูแลเอาใจใส่ และ
ด้านความสบายมี่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่วนกระบวนการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์แบบครบวงจรของลูกค้า พบว่า 
กระบวนการตัดสินใจด้านการประเมินทางเลือกมีความสำคัญมากที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ด้านการรับรู้
ปัญหาหรือความจำเป็น ในขณะที่กระบวนการตัดสินใจด้านการแสวงหาข้อมูล มีความสำคัญในอันดับท้ายสุด และ
กลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าทั้ง 7 ด้านส่งผลทางบวกต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์แบบ
ครบวงจร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากในทุกวันนี้
ร้านคาร์แคร์ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างของร้านคาร์แคร์ให้ทันสมัยในทุกด้าน ต้นทุนราคาค่าบริการที่
จะต้องมีความชัดเจนยุติธรรม ความสะดวกความสบายในการเข้าใช้บริการร้านคารแ์คร์ในแต่ละครั้ง เพ่ือดึงดูดใจให้
ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีสูงข้ึน  

 
คำสำคัญ : กลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า, กระบวนการตัดสินใจ, คารแ์คร์แบบครบวงจร  
  

Abstract 
The aim of this study was to investigate the marketing strategies from consumer 

perspectives, level of consumer decision-making process, and from the customer’s point of view 
in using full-service car care in Chiang Rai Municipality, Chiang Rai Province. The samples were 400 
customers who used full-service Car Care at 14 shops located in the area of Chiang Rai 
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Municipality. The research instrument was a questionnaire and the data analysis employed 
frequency, percentage, standard deviation and Multiple Regression Analysis.  

The results revealed that the marketing strategies from the customer’s point of view in 
using full-service car care in Chiang Rai Municipality, Chiang Rai Province indicated that the 
consumers showed their perspectives towards the value of the service at the highest level, 
followed by convenience in that they paid attention on caring and convenience at the lowest 
mean. The consumer decision-making process in using the full-service car care focused on 
choices assessment as the first priority, followed by problems or needs perception while 
information search was ranked at the lowest item. All 7 marketing strategies from consumer 
perspectives showed positive effect towards the decision-making process in the use of full-service 
car care in Chiang Rai Municipality at the significance level of .05. This suggests the current 
situation fact that car care operators must develop their shops to be modern in every dimension, 
the service fee must be clear and fair, and the use of service must be convenient in order to 
attract consumers to use the service consistently and thus create competitive advantages amid 
fierce competitive situation.  

 
Keywords : Marketing Strategies from the Customer’s Point of View, Decision Process in Using, 

Full-service Car Care  
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ศึกษากลยุทธ์การตลาดตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง 
ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  

THE STUDY OF BRAND MARKETING STRATEGIES FOR A FOOTBALL CLUB AT 
PRIVATE UNIVERSITY  IN MIN BURI DISTRICT, BANGKOK  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากลยุทธ์การตลาดตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดตราสินค้าของสโมสรฟุตบอล  และ 3) ศึกษา
แนวทางการพัฒนาการตลาดตราสินค้าของสโมสรฟุตบอล โดยผู้วิจัยเก็บรวมรวบข้อมูลจากแฟนฟุตบอลสโมสร
ฟุตบอลมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรี จำนวน 300 คน ได้มาวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก ด้วย
แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 8 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน และทำการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการศึกษาและนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบ
การพรรณาความ  

ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาดตราสินค้าของสโมสรฟุตบอล พบว่า โดยมีระดับความคิดเห็นภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน อีกทั้ง เมื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดตราสินค้าของสโมสรฟุตบอล พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการเป็นสมาชิกแฟนคลับสโมสร แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดสินค้าของสโมสรไม่แตกต่างกัน  ในส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธ์ ทางการตลาดตราสินค้าของสโมสรฟุตบอล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01   

 
คำสำคัญ : การตลาดตราสินค้า, สโมสรฟุตบอล  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to study the brand marketing strategy of a private 

university football club in Min Buri district, to compare the brand marketing strategy of a football 
club, and to study guidelines for the brand marketing development of football clubs.  The 
researcher collected data from 300 football fans of a private university football club in Min Buri 
district; applied a convenient sampling method with questionnaires; interviewed 8 key informants; 
the data analysis used descriptive and inferential statistics to test the hypothesis. This research 
used the content analysis and summarized the study results and presented the study results in 
the form of descriptive.  

The research findings showed that the football club's brand marketing strategy found to 
have a high level of opinions, the overall opinion in all aspects. Moreover, comparing the brand 
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marketing strategy for samples which there were different aspects included sex, age, average 
monthly income and being a fan club member, there were no different opinions about the club's 
brand marketing strategy. In the sample group with different occupations, they were difference at 
0.01 level of statistically significance in opinions about the brand marketing strategies.  

 
Keywords : Brand Marketing, Football Club  
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แนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการผลิตน้ำตาลโตนดเพื่อเพิ่มรายได้ โดยการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนบ้านบางยายอ้น อำเภอสรรคบุร ีจังหวัดชัยนาท 

Guideline to improve the revenue of Toddy Palm sugar Career Groups with the 
Participation of Banbangyaion Community, Amphoe Sankaburi, Chainat Province 
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*corresponding author e-mail : phosirawat@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านบางยายอ้นในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
การผลิตน้ำตาลโตนด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และ 2) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการผลิตน้ำตาล
โตนดเพ่ือเพ่ิมรายได ้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านบางยายอ้น อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท   

ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านบางยายอ้น ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการผลิตน้ำตาลโตนด 
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ รองลงมา ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ส่วนแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการผลิตน้ำตาลโตนดเพ่ือเพ่ิมรายได้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน
บางยายอ้น อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีแนวทาง ดังนี้ ผู้นำชุมชนควรดำเนินงานโดยยึดหลักการเข้ามามีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนในทุกขั้นตอน โดยเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมกันดำเนินงาน ในทุกกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกันและทำให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการ มีการประชุมร่วมกัน
เพ่ือให้คนในชุมชนได้ระดมความคิด ร่วมกันค้นหาสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และร่วมลงความเห็นเพ่ือลด
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ และแต่งตั้งตัวแทนจากกลุ่มคนในชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล โดยเปิดโอกาสให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและยุติธรรม และในส่วนของการเพ่ิมรายได้ โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มอาชีพและสมาชิกภายในกลุ่มอาชีพ การศึกษา
ดูงาน ส่งเสริมด้านการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสินค้า เช่น ตลาด OTOP ในชุมชนหรือตลาดประจำตำบล และส่งเสริม
อบรมด้านอาชีพอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากอาชีพภายในกลุ่ม ตามความเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกภายในในกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ องค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง และผู้นำกลุ่มหรือผู้แทนผู้นำกลุ่มมีพัฒนาการบริหารจัดการด้วยความเสียสละโปร่งใสมี
คุณธรรม 
 
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน, การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
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ABSTRACT 
The purposes of the research were to study the people’s participation of Banbangyaion 

Community in promoting the Toddy Palm sugar Career Groups, Amphoe Sankaburi, Chainat 
Province, and to study the guidelines to improve the revenue of Toddy Palm sugar Career Groups 
with the Participation of Banbangyaion Community, Amphoe Sankaburi, Chainat province.  

The research findings showed that the people’s participation of Banbangyaion Community 
in promoting the Toddy Palm sugar Career Groups Sankaburi district, Chainat Province. as a whole 
was found to be moderate. When considering each aspect, it was found that the most significant 
aspect was the participation in the beneficiaries, followed by participation in implementation and 
participation in evaluation. The least significant aspect is participation in decision making. And 
Guidelines for the promotion of Toddy Palm sugar Career Groups with the Participation of 
Banbangyaion Community, Amphoe Sankaburi, Chainat Province were The community leaders 
should operate according to the principles of community at all stages. By giving community the 
opportunity to work together in all activities to create shared ownership and empower 
community to meet their needs. There is a community stage for people to brainstorm. Find 
common cause and quality of life problems in community. And join the referendum to reduce 
potential conflicts. And appoint a representative from the community sector to join the 
monitoring and evaluation committee. By providing the opportunity to conduct a transparent and 
fair investigation. And the suggested guidelines to increase revenue for the community were share 
experiences and learning between each career group as well as between the members of each 
group, study visit, promotion the establishment of venues such as the OTOP market in the 
community or the Sub-district market, and promotion of other vocational training in addition to 
the profession within the group. Local administration and related organizations should continually 
support group management in providing resource and knowledge. The group should have 
efficient and effective leader who devoted and honesty. The management of the group should 
be transparency and integrity to lead the group for success in the future. 
 
Keywords: Participations of Community, Career Group Promotion 
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การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อประสิทธผิลการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดนครสวรรค์ 

 
ภัทราพร ตึกขาว 

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 1 
*corresponding author e-mail : nongohoh2005@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการรับปรุงการบริหารงานให้มีคุณภาพมากขึ้น กรอบแนวคิด
ในการวิจัยได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้นำที่เป็นทางการและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะของผู้นำที่ไม่เป็นทางการ การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ข้อมูลสำหรับการศึกษาได้จาก
แบบสอบถาม จำนวน 260 ฉบับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ใช้การแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
(standard deviation: SD)  
 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็นด้วยมากที่สุด คือ ผู้นำที่แสดงออกให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานเหมาะสมต่อการเป็น
ผู้นำที่พึงประสงค ์และคุณลักษณะภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการในอำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ผู้นำปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสในการ บริหาร
จัดการองค์การและผู้นำของท่านรู้สึกมีความพึงพอใจในตัวผู้นำทุกคน เท่าเทียมกัน เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำที่พึง
ประสงค์ 
 
คำสำคัญ : 1). ภาวะผู้น า 2).วิสาหกิจชุมชน 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to 1). To study the leadership influencing management 
effectiveness of community enterprise Nakhon Sawan Province 2) To study management factors 
that affect the effectiveness of community enterprise management Nakhon Sawan Province as a 
guideline for improving management quality.  
 The conceptual framework of the research is from the study of theoretical concepts 
related to formal leadership characteristics and theories related to informal leadership 
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characteristics. This research uses quantitative analysis. Data for the study were obtained from 
2 6 0  questionnaires. Data were collected from community enterprise groups in Mueang District. 
Nakhon Sawan Province The statistics used for data analysis were frequency distribution, 
percentage, mean, and standard deviation (SD).  The results of the research showed that 
Leadership influences management effectiveness in Mueang District. Nakhon Sawan Province The 
most agreed among community enterprise groups are leaders who demonstrate their willingness 
to work, suitable for desirable leadership. And leadership characteristics that influence the 
effectiveness of management in Mueang District Nakhon Sawan Province At the community 
enterprise group The least agree is that the leader operates with integrity, transparency in the 
management of the organization, and your leader feels that they are satisfied with all leaders 
equally, suitable for the desired leadership. 
 
Keywords: 1). Leadership 2). Community enterprise 
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การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ ที่มีการเติบโตสูง (Startup)  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 

A study of the performance of an innovative business development project with 
high growth (Startup) of Pibulsongkram Rajabhat University During 

 the years 2017-2019 
 

มนสิการ พงษ์พานิช1*  กิติยรัตน์ จันทร์หอม2  นิภา ชื่นทองมอญ3 

โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
*corresponding author e-mail : manasikan.po@gmail.com*, bampbanp@gmail.com, 

nipha_tone@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบข้อมูลการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่

มีการเติบโตสูง (Startup) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 2) ศึกษาความตั้งใจในการ
เป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3) ศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยเก็บข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ ระหว่างปี 
พ.ศ.2560-2562 และแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการ สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 74.29 เคยเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ และเคยมีประสบการณ์ในการหารายได้ด้วยตนเองระหว่างการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการ
เริ่มทำธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 74.75 คือ ขาดเงินทุน รองลงมาร้อยละ 57.89 คือภาวะเศรษฐกิจไม่เอ้ืออำนวย และ
สุดท้ายร้อยละ 47.37 คือไม่มีเวลาดูแลธุรกิจ ส่วนความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ พบว่า ระดับความตั้งใจเป็น
ผู้ประกอบการอยู่ในระดับมาก ( =3.80) โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( =3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบุคลิกด้านการมีอิสระในการบริหารงานและบุคลิกด้าน
ความสามารถในการจัดการนวัตกรรม อยู่ในระดับมากเท่ากัน ( =3.98) รองลงมาคือบุคลิกด้านความกล้าเสี่ยงอยู่ใน
ระดับมาก ( =3.97) และบุคลิกด้านการทำงานเชิงรุกอยู่ในระดับมาก ( =3.91) สุดท้ายคือบุคลิกความกล้าที่จะ
แข่งขันอยู่ในระดับมากเช่นกัน ( =3.89) 
 
คำสำคัญ: โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง, ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ, 

คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
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การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความจงรักภักดีของผู้ประกอบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ 
ในเขตอำเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก 

Customer Relationship Management Customer Loyalty of Electronic Commerce 
Entrepreneur in Mueang District Phitsanuloke Province 

 
ลัสดา ยาวิละ1*  อรนุช สืบบญุ2 

การจัดการประยุกต ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม1 
และการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม2 

*corresponding author e-mail : lasda_nang@hotmail.com1 , Oranuch_sub@hotmail.com2 
 

บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า 
ของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2) ศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ
ลูกค้า และความจงรักภักดีของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จำนวน 215 ราย โดยเก็บจาก
แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยด้านการเข้าใจความคาดหวังของ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการ
ติดตามลูกค้า ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า ด้านการบริหารการสื่อสารระหวางกัน และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
อยู่ในระดับมาก ตามลำดับส่วนตัวแปรด้านการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า ด้านการบริหารการสื่อสารระหว่างกัน 
และด้านการเข้าใจความคาดหวังของเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการความจงรักภักดีของผู้ประกอบการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งพบว่า ด้านการบริหารการสื่อสารระหว่างกัน 
เป็นด้านที่มีนัยสำคัญทางสถิติมากที่สุด เนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การสื่อสารในปัจจุบันมีความก้าวหน้า
อย่างมากทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารสะดวกมากยิ่งขึ้น และยังมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาก ส่งผลให้ธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ต้องปรับตัวให้มีช่องทางการสื่อสารให้ทันสมัย โดยผลสามารถสร้างสมการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี ้
 Y = 0.862 + + 0.325 CC + 0.129 CE + 0.13 CR 
 
คำสำคัญ: การบริหารลูกสัมพันธ์ , ความจงรักภักดีของลูกค้า, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study customer relationship management and Customer loyalty. In 
addition, this study examined the influence of customer relationship management on effect to 
Customer loyalty of Electronic Commerce Entrepreneur in Mueang District Phitsanuloke Province. 
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Customer responsiveness on the business performance of electronic commerce in Thailand. A 
questionnaire was used to collect data from 2 1 5  electronic commercial entrepreneurs in in 
Mueang District Phitsanuloke Province. The data analysis was done using the statistics of 
percentage, mean, standard deviation, and correlation coefficient. The research hypotheses were 
tested by the analysis of simple regression and multiple regressions.  
 The finding Relation with customer, Interactive Management and Customer Expectations is 
significant. The results have shown Customer Expectations factor was in higher level following 
customer Relationship Management. The percentage was 75. That modern technology support to 
more communication. And communication is convenience also reduce expense effect to 
electronic business have to adjust modern communication channel. The result of equation of 
prediction in raw scores of Customer Relationship Management affect to Customer Loyalty of 
Electronic Commerce Entrepreneur in Mueang District Phitsanuloke Province showed as follow Y 
= 0.862 + + 0.325 CC + 0.129 CE+ 0.131 CR. 
 
Keywords: Customer Relationship Management, Customer loyalty, Electronic commerce 
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ปัจจัยสว่นบุคคลที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 

Personal Factors Affecting Teamwork of Sub District Administrative Organization 
Personnel in Muang District, Phetchabun Province 

 
สุธิษา เหง้ากอก1* ญาดา คำเพียร2* และปิยะนุช พรหมประเสริฐ3*  

Suthisa Ngakok1* Yada Kumphian2* and Piyanut Promprasert3*  
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  

Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management, Faculty of 
Management Sciences, Phetchabun Rajabhat University 

*corresponding author e-mail :  aiphonebigc12309@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการทำงานเป็นทีม 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ 
ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีม ตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วน 
ตำบลวังชมภู องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก องค์การบริหารส่วนตำบล 
นายม และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 180 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็น 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ 
ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการทำงานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.01) 2) ปัจจัยส่วน 
บุคคล ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมที่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
ระดับ 0.05  
 
คำสำคัญ: การทำงานเป็นทีม  
 

ABSTRACT 
 This research aimed to 1) to study the level of teamwork 2) to study personal factors 
affecting teamwork. Sub-districts in Muang District, Phetchabun Province, totaling 5 places, namely 
Wang Chompoo Subdistrict Administrative Organization Huai Sakae Subdistrict Administrative 
Organization Ban Tok Subdistrict Administrative Organization Nai M Subdistrict Administrative 
Organization And the Nam Ron Subdistrict Administrative Organization The sample size was 180 
persons. The research tool was a questionnaire. The statistics used for data analysis were 
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frequency, percentage, mean, standard deviation. Multiple regression analysis The research 
results were found that 1) the level of teamwork. Overall, it was at a high level (x̅ = 4.01) 2) 
personal factors. Different areas of study affect different teamwork. Statistically significant at a 
level of 0.05.  
 
Keywords: Team work 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวดัเพชรบูรณ์ 

Evaluation of performance affecting performance of sub-district 
administrative organization personnel in Muang District, 

Phetchabun Province. 
 

รัชฎาภรณ์ แจ่มจิตร1* จันทรจ์ิรา แก้วทุม2* และอำพล ชะโยมชัย3* 
Ratchadapond jamjit1* Janjira Kaewthum2* and Ampol Chayomchai3* 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ ์
Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management, Faculty of 

Management Sciences, Phetchabun Rajabhat University 
*corresponding author e-mail :  Ratchadaponnd.0725@gmail.com 

 
บทคัดยอ่ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประส่งเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์2) เพ่ือศึกษาการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง และ 3) ศึกษาระดับความคิดเห็นการตั้งเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลาการที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภารในการปฏิบัติงาน ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 196 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบสอบถามสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 1) ศึกษา
ระดับการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวัด
เพชรบูรณ์โดยรวมอยู่ในระดับามาก 2) ปัจจัยด้านการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง ผลโดยรวมอยู่ใยระดับมาก 3) ระดับความคิดเห็นการตั้งเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคคลาการที่ส่งผลต่อประสิทธิภารในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คำสำคัญ: การประเมินการปฏิบัติงาน , ประสิทฺธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

ABSTRACT 
 This research aims to 1) study the level of decision-making related to the compensation 
of sub-district administrative organization personnel in Muang district, Phetchabun province, 2) to 
study the development of workers of the Tambon Administrative Organization in the district. 
Muang District and 3) study the level of opinions, setting criteria for the selection of personnel 
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that affect the performance of the work. The sample size was 196 people. The research 
instruments were questionnaires. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation. Multiple regression analysis 1 ) Study the level of decision-making 
related to the compensation of sub-district administrative organization personnel in the district of 
Muang District, Phetchabun Province. Overall in a very low level2) Factors for the development of 
workers to work  to the full capacity of the Tambon Administrative Organization in Muang District. 
The overall result was at a high level. 3) The level of opinions, setting criteria for the selection of 
personnel that affected the efficiency of the work. Statistically significant at the 0.05 level. 
 
Keywords: performance appraisal, performance appraisal 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อรถจักรยานยนตมือสอง 
ในจังหวัดเพชรบูรณ 

Factors influencing consumers' behavior in buying used motorcycles 
in phetchabun province 

 
นัณชริกา มณฑาจันทร1*  ณัฐพล วิรานันท2  เบญจวรรณ จันทรเทียบ3  ปนุพงษพิภักดิ4์  วีระชัย ศรีเกิดวงษ5  

จักรพรรดิ์ สิงหคา6  ปราณีต ใจหนัก7 
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบูรณ 

*corresponding author e-mail :  bjanteab@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตมือสอง และ 2) ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตมือ
สอง กลมุตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้เปนกลุมประชากรที่มีอายุตั้งแต 20- 60 ปในจังหวัดเพชรบูรณจํานวน 300 คน ใช
สูตรทาโรยามาเน โดยใชแบบสอบถามออนไลนในการเก็บขอมูลประกอบดวย 1) ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถามสอบถาม 2) ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตมือสอง และ 3) ขอมูลป
จจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตมือสอง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิง
พรรณนา ไดแก คาแจกแจงความถี ่คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 จากผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย 172 คน และมีเพศหญิง 128 คน มีอายุช
วง 20-29 ป สวนใหญเปนนักศึกษา 122 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี 142 คน มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 10,000 
บาท 131 คน ดานพฤติกรรม ผลการวิจัยพบวา สวนใหญซื้อชวงเทศกาลและโอกาสพิเศษมากที่สุด 142คน สาเหตุ
ในการซื้อคือใชสวนตัว 212 คน เลือกซื้อตามเตนทรถจักรยานยนตมือสอง 115 คน ไดรับคําแนะนําจากญาติ
ครอบครัว 124 คน เลือกซื้อยี่หอฮอนดา 209 คน เลือกซื้อขนาดเครื่องยนต125 (CC) 125 คน และเลือกประเภท
ระบบเกียรแบบออโตเมติก 130 คน 
 ดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อ ผลการวิจัยพบวา อันดับแรกคือดานผลิตภัณฑ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 อยูในระดับมาก ใหความสําคัญกับคุณภาพสินคา มีคาเฉลี่ย 4.18 อยูในระดับมาก อันดับสอง
คือดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 อยูในระดับมาก ใหความสําคัญกับการลดราคา มีคาเฉลี่ย 4.03 
อยูในระดับมาก อันดับสามคือความเหมาะสมของราคามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 อยูในระดับมาก ใหความสําคัญกับ
การใหสวนลด มีคาเฉลี่ย 4.11 อยูในระดับมากอันดับสี่คือดานการจัดจําหนายมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 อยูในระดับ
มาก ใหความสําคญักับรานที่มีรถใหเลือกหลากหลายและมีสาขาหลายแหง มีคาเฉลี่ย 3.96 อยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: รถจักรยานยนต ปจจัยที่มีอิทธิพล พฤติกรรมผูบริโภค 
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ABSTRACT 
 This research is a quantitative research. The objective of this study was to, 1) Study the 
marketing factors influencing the decision of buying a used motorcycle. 2) Study the consumer 
behavior that affects the decision to buy a used motorcycle. The sample group in this study 
consisted of 300 people aged 20-60 years old in Phetchabun Province. Using the recipe of Taro 
Yamane. By using an online questionnaire to collect data include 1) Personal information of the 
applicant. 2) Information about the behavior of buying a used motorcycle and 3) Information on 
marketing factors that influence the decision to buy used motorcycles. The statistics used for 
data analysis were descriptive statistics, ie distribution, frequency, percentage, mean and standard 
deviation. 
 The research results were found that, respondents the vast majority of them were 172 
male and 128 female. Age between 20-29 years. Most of them were 122 students. Bachelor's 
degree studies 142 people. Have an average income of less than 10,000 baht 131 people.  
 In terms of behavior, the research results were found that. Most of them buy on festivals 
and special occasions 142 people. The reason for the purchase is for personal use 212 people. 
Shop for 115 second hand motorcycle tents. Received advice from 124 family relatives. Shop for 
Honda brands 209 people. Choose to buy engine size 125 (CC) 125 people. And choose the type 
of automatic transmission system 130 people. 
 Marketing mix that influences purchasing decisions, the research results were found that. 
The first is the product side, the average is 4.03, in the high level. The focus on product quality 
has an average of 4.18 at a high level. Number two is marketing promotion. The mean of 3.94 is 
at a high level. Pay attention to the price reduction, the average is 4.03 is very high. The third 
place is the suitability of the price with an average of 3.91 which is very high. The focus was on 
giving the discount an average of 4.11 at a high level. The fourth place was the distribution with 
an average of 3.90 in the high level. The focus was on a wide variety of car stores and many 
branches with an average of 3.96, which is very high. 
 
Key word: Motorcycle, Infuencing factor, Consumer behavior 
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การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของประชาชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ที่มีต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก  

Media exposure and attitude of people in Sub-district, Mueang District, 
Phitsanulok Province Towards the dissemination of culture Phitsanulok Province   

 
ชลิตา  ทาสี*  นภาวรรณ  ศรแีก้ว  ศุรัชณ ี อุดมกจิมงคล  วงศธร ทนุศกัดิ ์ ราภรณ์  จันทะศร  สุวารีย์  วงศ์วัฒนา 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
*Corresponding author e-mail : Chalitatasee@gmail.com  

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชนตำบลในเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลกที่มีต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก 2) ศึกษาทัศนคติของประชาชนตำบลใน
เมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติของประชาชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกที่มีต่อ
การเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การเปิดรับข่าวสารของประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมีต่อการ
เผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านแล้วพบว่า  มีเปิดรับข่าวสารประเพณีแข่งเรือยาวจากสื่ออินเตอร์เน็ตสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก  รองลงมาคือ เปิดรับข่าวสารประเพณีลอยกระทงจากสื่ออินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก  และต่ำสุดคือ เปิดรับข่าวสารประเพณีปักธงชัยจากสื่อวิทยุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  2) 
ทัศนคติของประชาชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกท่ีมีต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า สูงสุดมีความเห็นว่าการ
ใช้สื่อมีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ข่าวที่ได้รับมีประโยชน์สามารถนำไป
เป็นวิทยาทานให้ความรู้แก่ประชาชน และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจจากประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก และต่ำสุดคือ เนื้อหาข่าวสารมีความ
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และเนื้อหาข่าสารมีความสำคัญและประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
และ 3) การเปิดรับข่าวสารโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติที่มีต่อการเผยแพร่วัฒนธรรม จังหวัด
พิษณุโลกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เท่ากับ 0.829 ซึ่งอยู่
ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า เปิดรับข่าวสารประเพณีลอยกระทงจากสื่อโทรทัศน์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติที่มีต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.632 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ การเปิดรับรับข่าวสารประเพณีสรงน้ำพระพุทธชิน
ราชจากสื่ออินเตอร์เน็ตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติที่มีต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก โดยมี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.615 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และต่ำสุดคือการเปิดรับข่าวสารประเพณีสรงน้ำ
พระพุทธชินราชจากสื่อป้ายไวนิลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติที่มีต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัด
พิษณุโลก โดยมีคา่สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.392 ซึ่งอยู่ในระดบัน้อย  
คำสำคัญ : การเปิดรับข่าวสาร,ทัศนคต,ิการเผยแพร่วัฒนธรรม   
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ABSTRACT  
The purposes of the study were to study 1)  News exposure behavior of people in Sub-

district, Mueang District, Phitsanulok Province towards the dissemination of culture Phitsanulok 
Province. 2) Attitude of people in Sub-district, Mueang District, Phitsanulok Province towards the 
dissemination of culture Phitsanulok Provincea and 3)The relationship between news exposure 
behavior and attitudes of Sub-Districts, Muang District, Phitsanulok Province towards cultural 
dissemination of Phitsanulok Province.  

The results of research were found as follows ; 1) News exposure behavior of people in 
Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province Towards the dissemination of culture 
Phitsanulok Province in which the overall picture was in a high level of agreement with an 
average of 4.12, but when considering each aspect, it was found that news exposure of the long 
boat race from the Internet media with an average of 4.26, which was at a high level. Followed 
by being News exposure from the Loy Krathong tradition from the Internet media with an average 
of 4.24 which was at a high level.  And the lowest has News exposure from Pakthongchai tradition 
from radio media with an average of 3.88 which was at a high level. 2)  Attitude of people in 
Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province Towards the dissemination of culture 
Phitsanulok Province in which the overall picture was in a high level of agreement with an 
average of 4.19, but when considering each aspect, it was found that highest is of the opinion 
that the use of media is modern. with an average of 4.34, which was at a high level. Followed by 
being the news that has been useful can be used to educate the people and have changed the 
format of the organization of even more interesting activities to attract the attention of the 
people with an average of 4.33, which was at a high level.  The lowest was that news content is 
fast and up to date. And galangal content is important and useful with an average of 4.09, which 
was at a high level. 3)  Overall News exposure was positively correlated with attitudes towards 
cultural dissemination Phitsanulok Province. It was statistically significant at level of 0.05 with the 
Pearson correlation coefficient of 0.829, which was at the high level. But when considering each 
aspect, it was found that News exposure  Loi Krathong tradition from television media was 
positively correlated with the attitude towards cultural dissemination of the highest Phitsanulok 
Province. With a correlation coefficient of 0.632, which was at the medium level.Followed by 
being news exposure of the Phra Phutthachinnarat bathing tradition from the Internet media had 
positive correlations with attitudes towards cultural dissemination of Phitsanulok Province. The 
correlation coefficient of 0.615, which was at the moderate level And the lowest one was being 
news exposure about the Phra Phutthachinnarat bathing tradition from vinyl signage media has 
positive correlations with the attitude towards cultural dissemination of Phitsanulok Province. 
With a correlation coefficient of 0.392, which was at a low level.  

 
Keywords : Media exposure, attitude, dissemination of culture  



The 10th National and the 3rd International Conference Management Sciences 2021 :   
Innovation Management for Enhancing the Local Economy 

 
 

 
Faculty of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University 

227 

การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่   
(COVID-19) ของนกัศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
News awareness and participation in the prevention and control of the novel 

coronavirus (COVID-19) of regular students Faculty of Management 
Pibulsongkram Rajabhat University   
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*Corresponding author e-mail : Choldarong999@gmail.com  
  

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การรับรู้ข่าวสารในการป้องกันและควบคุมเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า

สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 2) การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(COVID-
19) และ3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
(COVID-19)ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำแนกตาม เพศ อายุ 
และคณะ    

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 จากสื่ออินเทอร์เน็ต และทำให้
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่ายมากกว่าสื่ออ่ืน นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์ Facebook ในการติดตาม
ข่าวสาร และทำให้ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว และยังเป็นสื่อที่นักศึกษาใช้ติดตามข่าวสารมากที่สุด สื่อต่างประเทศที่
นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลคือ BBC นักศึกษาส่วนใหญ่รับทราบเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และ
รับรู้ว่าเกิดจากการเดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย และการป้องกันที่นักศึกษาส่วนใหญ่รับทราบก็คือการ
ล้างมือบ่อยๆ เป็นเวลา 20 วินาที ด้วยสบู่หรือเจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์  2) นักศึกษามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และควบคุมไวรัสโคโรน่า Covid-19 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.34 ซึ่งอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน
แล้วพบว่า ใช้หน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างทุกครั้งเมื่อต้องทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนในลำดับสูงสุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.52 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการ พรก.(เคอร์ฟิว) ตามช่วงเวลา
ที่กำหนดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.46 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และลำดับต่ำสุด มีส่วนช่วยทำให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบมี
อัตราป่วยด้วยโรคโควิด-19 ลดลง  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 ซึ่งอยู่ในระดับมาก เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และควบคุม  3) นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(COVID-
19) โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า 
การมีส่วนร่วมบางด้านเท่านั้นที่แตกต่างกันได้แก่ การมีส่วนร่วมเผยแพร่ความรู้ให้คำแนะนำในการป้องกันและ
ควบคุมไวรัสโควิด-19 2 การมีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการป้องกันไวรัส เช่น หน้ากากอนามัย 
การปฏิบัติตนตามมาตรการเคอร์ฟิวทำให้ท่านต้องปรับเปลี่ยนเวลาในการทำกิจกรรมใหม่ การมีส่วนช่วยทำให้
ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบมีอัตราป่วยด้วยโรคโควิด-19 ลดลง และการมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่าง อาจารย์กับนักศึกษา ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิดมากยิ่งขึ้น 4) นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(COVID-19) โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า มีบางด้านที่แตกต่างกัน ได้แก่ การมีส่วนร่วมเผยแพร่
ความรู้ให้คำแนะนำในการป้องกันและควบคุมไวรัสโควิด-19 2 การมีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อ
การป้องกันไวรัส เช่น หน้ากากอนามัย การมีส่วนช่วยทำให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีอัตราป่วยด้วยโรคโควิด-19 
ลดลง การปฏิบัติตนตามมาตรการ “อยู่บ้านหยุดเชื้อเพ่ือชาติ” การมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่าง อาจารย์กับนักศึกษา ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิดมากยิ่งขึ้น และใช้หน้ากากอนามัยและรักษา
ระยะห่างทุกครั้งเมื่อต้องทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน และ 5) นักศึกษาที่มีสาขาวิชาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และควบคุมไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(COVID-19) ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

 
คำสำคัญ : การรับรู้ข่าวสาร,การมีส่วนร่วม,ไวรัสโคโรน่า  
  

ABSTRACT  
The purposes of the study were to study 1) News awareness in the prevention and 

control of the novel coronavirus (COVID-19) of regular students Faculty of Management 
Pibulsongkram Rajabhat University 2) Participation in the prevention and control of the novel 
coronavirus (COVID-19) of regular students Faculty of Management Pibulsongkram Rajabhat 
University and 3) To compare the differences of their participation towards prevention and 
control of the novel coronavirus (COVID-19) among regular college students. Faculty of 
Management Pibulsongkram Rajabhat University by gender, age and faculty.   

The results of research were found as follows ; 1) Most students are aware of the news 
about the COVID-19 virus from internet media and to act more accurately and easily than other 
media. Most students use Facebook online to keep up with the news and makes it possible to 
get information quickly and use to follow the news the most. The foreign media that most of the 
students receive information is BBC. Most of the students are aware of the ever-increasing 
number of infected people and realized that it was caused by traveling from abroad to Thailand 
and the safeguard that most students are aware of is washing hands frequently for 20 seconds 
with alcohol-based soap or gel. 2) Students were involved in the prevention and control of the 
Covid-19 coronavirus in which the overall picture was in a high level of agreement with an 
average of 4.19, but when considering each aspect, it was found that highest is of always use a 
mask and keep your distance when doing activities with others with an average of 4.52, which was 
at a high level. Followed by being participate in the implementation of measures Decree (curfew) 
according to the specified period with an average of 4.46, which was at a high level.  The lowest 
was that Helping people in responsible areas have lower rates of COVID-19 sickness with an 
average of 4.13, which was at a high level. 3) Students with different genders Participation in the 
prevention and control of the novel coronavirus (COVID-19) overall differed significantly at 0.05 
level. But when considering each aspect, There are some areas that differ, including participation, 
dissemination of knowledge, and advice on the prevention and control of the COVID-19 virus, 
participating in the provision of equipment necessary for virus protection, such as a surgical mask, 
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adherence to curfew measures required adjustments in time for new activities, adherence to 
curfew measures required adjustments in time for new activities, helping people in responsible 
areas have lower rates of COVID-19 sickness, and to contribute to a better understanding 
between Teacher and student In the prevention and control of COVID even more. 4) Students of 
different ages Participation in the prevention and control of the novel coronavirus (COVID-19) 
overall differed significantly at 0.05 level. But when considering each aspect. There are some 
areas that differ, participation, dissemination of knowledge and advice on the prevention and 
control of the COVID-19 virus, Participating in the provision of equipment necessary for virus 
protection, such as a surgical mask, helping people in responsible areas have lower rates of 
COVID-19 sicknes, compliance with measures "Stay at home, stop the infection for the nation", 
contributing to a better understanding between Teacher and student In the prevention and 
control of COVID even more, and always use a mask and keep your distance when doing activities 
with others and 5) Students with different disciplines there were the prevention and control of 
the novel coronavirus (COVID-19) the overall picture and in each aspect was not different.  

 
Keywords : Awareness, Engagement, Coronavirus  
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พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีตอ่ 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

News Exposure Behavior and Attitudes of Foreign Tourists towards  
the Sukhothai Historical Park   
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์

สุโขทัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2) ทัศนคติเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
และ 3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่ออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
โดยจำแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ    

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและมักใช้
เครื่องมือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการเปิดรับข่าวสารที่บ้าน และติดตามข้อมูลข่าวสารหรือเข้าชมกิจกรรมเกี่ยวกับ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยผ่านช่องทางสื่อเว็บไซต์/ เว็บบอร์ด มีความสนใจในเนื้อหาเรื่องราวของอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นคนที่สนใจมากจำนวนมากที่สุด เหตุผลที่ใช้เปิดรับข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลคือ ข่าวสาร
กิจกรรมมีความน่าสนใจ  ประเภทข่าวสารที่เปิดรับคือ ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ และสถานที่ที่นักท่องเที่ยว
รู้จักมากที่สุดคือวัดศรีชุม 2) ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่ออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า มีทัศนคติต่อนิสัยคนไทยที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
สูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.73 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ คนไทยมีความเป็นมิตรไมตรีกับนักท่องเที่ยว โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.69 ซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด และระดับต่ำสุดคือ ราคาอาหารในอุทยานในเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย 3.79 
ซึ่งอยู่ในระดับมาก 3) การเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่ออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในภาพรวมระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่
มีเพศต่างกัน พบว่า  มีทัศนคติไม่แตกต่างกัน ยกเว้นทัศนคติด้านอุทยานมีบริการที่ดีมีมาตรฐานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  4) การเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่ออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในภาพรวมระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน พบว่าไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นทัศนคติด้านความมีชื่อเสียงของอุทยาน  อุทยานมีบริการที่ดีมีมาตรฐาน  
อุทยานมีระบบขนส่งและบริการที่เพียงพอ และคนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือนักท่องเที่ยวพบว่า มีทัศนคติไม่แตกต่างกัน 
และ5) การเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่ออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในภาพรวมระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน 
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นทัศนคติที่มีต่ออุทยานประวัติศาสตร์ด้านระบบขนส่งและบริการที่
เพียงพอ และคนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือนักท่องเที่ยว พบว่ามีทัศนคติไม่แตกต่าง  

 
คำสำคัญ : การเปิดรับข่าวสาร,ทัศนคต,ินักท่องเที่ยว  
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ABSTRACT 
The purposes of the study were to study 1) News exposure behavior about the Sukhothai 

Historical Park of foreign tourists. 2) Attitudes of foreign tourists towards the Sukhothai Historical 
Park. 3) Compare the differences between the attitudes of foreign tourists towards Sukhothai 
Historical Park by gender, age and occupation.   

The results of research were found as follows ;  
1) The most tourists know the Sukhothai Historical Park through internet media and 

often use smart phones to receive news at home, and follow the news or visit activities about 
Sukhothai Historical Park through the media, website / webboard. They are most interested in the 
stories of the Sukhothai Historical Park. The reason for receiving news through social media is 
News activities are interesting. The types of news that are accepted are News about various 
activities and the place where tourists are most known is Wat Si Chum. 2) The attitude of foreign 
tourists towards Sukhothai Historical Park the overall picture was at a high. . But when considering 
each aspect, it was found that attitude towards the character of Thai people with an average of 
4.73, which was the highest level. Followed by being Thai people are friendly with tourists. with 
an average of  4.69  which was at a high level. And the lowest has Food prices in the park in 
standard criteria with an average of  3.79, which was at a high level. 3) Comparison of the overall 
attitude of foreign tourists towards Sukhothai Historical Park the overall picture from different 
gender, it was found that there was no difference except considering that The park has a good 
service with standard at level 0.5, statistically. 4) A comparison of attitudes toward Sukhothai 
Historical Park as a whole among subjects of different ages, it was found that there was no 
difference except considering that most of the difference was statistically significant at the 0.05 
level except for the famous attitude of the park, the park has a good standard of service, The 
park has adequate transportation and service systems and Thai people are generous to help 
tourists were not different., and 5) Comparison of the overall attitude of foreign tourists towards 
Sukhothai Historical Park the overall picture from different occupations, it was found that most of 
the difference was statistically significant at the 0.05 level except adequate transportation and 
services and thai people are generous to help tourists found that there were not different.  

 
Keywords : Exposure, Attitude, Tourists  
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การศึกษาช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มแม่บา้นสานตะกร้าจากเชือกปอป่าน   
      หมูบ่้านเก้ารัง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  

Development of public relations channels for a group of housewives weaving 
baskets from hemp rope Kao Rang Village, Bang Rakam District, Phitsanulok 

Province 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการศึกษาช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มแม่บ้านสานตะกร้าจาก
เชือกปอป่าน หมู่บ้านเก้ารัง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ กลุ่มแม่บ้านสานตะกร้าจากเชือกปอป่าน หมู่บ้านเก้ารัง อำเภอบางระกำ 
จังหวัดพิษณุโลก  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก(in-depth interview) 
การสร้างแบบสัมภาษณ์สําหรับนําไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึกโดยการออกแบบหรือสร้างแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง   

ผลการวิจัยพบว่า การทำตะกร้าจากเชือกปอป่านมีจุดเริ่มต้นมาจากที่กลุ่มแม่บ้านว่างงานไม่ได้ทำ
การเกษตร กลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านเก้ารัง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการก่อตั้งกลุ่มขึ้น เพ่ือหาอาชีพเสริม 
กลุ่มแม่บ้านได้มีการเรียนรู้การทำตะกร้าจากเชือกปอป่านโดยทำให้มีลวดลายใหม่เกิดขึ้น และยังมีการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์สานตะกร้าจากเชือกปอป่านของกลุ่มแม่บ้านสานตะกร้าจากเชือกปอป่าน อำเภอบาง
ระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ เช่น Facebook และยังมีการประชาสัมพันธ์แบบปาก
ต่อปากภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านอ่ืนๆ มีวิธีการสอนให้กับเด็กๆในชุมชนหรือประชาชนที่สนใจให้มาเรียนรู้และเอา
ไปต่อยอดให้เกิดเป็นอาชีพเสริม ปัญหาที่พบกลุ่มในการจำหน่ายสินค้า คือ กลุ่มแม่บ้านสานตะกร้าเชือกปอป่านได้มี
การประชาสัมพันธ์รูปแบบตะกร้าผ่าน Facebook เลยทำให้ลูกค้าสนใจที่จะสั่ง แต่ไม่ได้มีการวางค่ามัดจำ ทำให้
ลูกค้าไม่มารับสินค้าที่สั่ง แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือต้องมีการวางค่ามัดจำก่อนเพ่ือเป็นการยืนยันว่าจะมารับ
สินค้าตามที่กำหนด 

  
คำสำคัญ : ภาพลักษณ์, การประชาสัมพันธ์  
  

ABSTRACT  
The results of research were found as follows ; The making of baskets from hemp rope 

originated from the unemployed housewives did not farm. A group of women, Kao Rang Village, 
Bang Rakam District, Phitsanulok Province. A group was formed to find a career. The housewife 
group has learned to make baskets from hemp rope by making new designs happen. In addition, 
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the image was created for the hemp rope basket weaving products of the housewife group 
weaving baskets from the hemp rope, Bang Rakam District, Phitsanulok Province by promoting on 
online media such as Facbook and there is also word of mouth publicity in other villages and 
villages. There are methods of teaching for children in the community or interested people to 
learn and to further develop into a career. Problems encountered in the distribution of products 
are a group of housewives weaving hemp rope baskets has promoted the basket style through 
Facebook, thus making customers interested in ordering. But no deposit is required. Causing 
customers to not pick up the ordered products. The approach to solving the problem is to have 
a deposit first in order to confirm that the product will be picked up as scheduled.  

 
Keywords : Image, public relations  
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พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรู้เท่าทันสื่อของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
News Exposure Behaviors and Media Literacy OF Adolescents in the Muang 

District, Phitsanulok Province  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 2) ศึกษาการรู้เท่าทันสื่อของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับการรู้เท่าทันสื่อของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำหรับ
รูปแบบการวิจัยครั้งนี้   เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey   Research) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ วัยรุ่นในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  และค่ าสั มป ระสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แบบ เพี ยร์ สั น  (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient)    

ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า สามารถรับรู้เข้าใจเนื้อหาของสื่อประเภทต่างๆ  
ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมา แสวงหาข้อมูลข่าวสารได้จากสื่อหลายประเภท และไม่ถูกจำกัดอยู่กับสื่อประเภทใด
ประเภทหนึ่ง ซึ่งอยู่ในระดับมาก และต่ำสุดมีความสามารถในการเก็บและคัดกรองข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ  ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก 2) การรู้เท่าทันสื่อของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย แต่
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า วัยรุ่นรู้เท่าทันสื่อสูงสุดในเรื่องเกี่ยวกับการดูละครหรือภาพยนตร์เกี่ยวกับ
สงครามการต่อสู้ว่าเป็นผลจากการสร้างความหมายของสื่อ ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมารู้เท่าทันสื่อในเรื่องที่ว่าสื่อมี
เจตนาอันบริสุทธิ์ในการนำเสนอเนื้อหาข่าวสารมายังผู้ชม ซึ่งอยู่ในระดับน้อย และต่ำสุดคือ รู้เท่าทันสื่อในเรื่องที่ว่า
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างไม่เหมะสมจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานหรือสังคมอยู่บ้าง ซึ่งอยู่ในระดับน้อย 3) 
การเปิดรับข่าวสารโดยภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กันกับการรู้เท่าทันสื่อแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า การ
เปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ  โทรทัศน์ มีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่ออย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่พบเท่ากับ 0.520 ซึ่งอยู่ระดับปานกลาง รองลงมา พบว่าการ
เปิดรับข่าวสารโดยการแสวงหาข้อมูลข่าวสารได้จากสื่อหลายประเภท และไม่ถูกจำกัดอยู่กับสื่อประเภทใดประเภท
หนึ่ง มีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่พบ
เท่ากับ 0.496 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ  และต่ำสุด พบว่า การเปิดรับข่าวสารเรื่องการจดจำ และเข้าใจความหมายของ
คำศัพท์ สัญลักษณ์ และเทคนิคที่ใช้ในการสื่อสารจากสื่อแต่ละประเภท มีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่ออย่างมี
นัยสำคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่พบเท่ากับ 0.207 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ 
คำสำคัญ: พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร, การรู้เท่าทันสื่อ 
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ABSTRACT 
The purposes of the study were to study 1) News exposure behavior of adolescents in the 

Muang district, Phitsanulok Province. 2) Media literacy of adolescents in the Muang District, 
Phitsanulok Province. 3) The relationship between news exposure behavior and media literacy of 
adolescents in Muang District, Phitsanulok Province. For this research model It is a survey 
research. The samples studied were Adolescents in the district town Phitsanulok Province, 
amount 400 people. The research tool was a questionnaire. The statistics used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation and Pearson,s Product Moment Correlation 
Coefficient. 

The results of research were found as follows ; 1) News exposure behavior of adolescents 
in the Muang district, Phitsanulok Province the overall picture was at a high. But when considering 
each aspect, it was found that able to understand the content of various media which was the 
highest level. Followed by being seek information from many types of media and not limited to 
any type of media which was at a high level. And the lowest has the ability to collect and filter 
information from different media types, which was at a high level. 2)  Media literacy of 
adolescents in the Muang district, Phitsanulok Province on the overall, which was at a low level. 
But when considering each aspect, it was found that highest media literacy with regard to 
watching a drama or film about a war, the fight is the result of creating meaning in the media 
which was at a high level.Followed by being aware of the media that it has the purest intent of 
presenting news content to the audience which was at a low level. And the lowest one was 
being aware of the media that improper use of social networks can harm users or society which 
was at a low level. And 3) Overall exposure to information does not correlate with media literacy. 
But when considering each aspect, it was found that News exposure from the media such as Print 
media, radio and television were significantly associated with media literacy at the level of 0.05. 
The correlation coefficient found was 0.520, which was at the medium level. Followed by being 
the exposure by seeking information from various media types And not limited to any type of 
media. They were significantly associated with media literacy at the 0.05 level. The correlation 
coefficient found was 0.496, which was at a low level. And the lowest one was being exposure to 
the news of remembering and understand the meaning of terms, symbols and techniques used in 
communication from each type of media. There was a statistically significant correlation with 
media literacy at the 0.05 level with the found correlation coefficient of 0.207, which was at a 
low level. 
 
Keywords: News exposure behavior, Media literacy 
 

 



การประชุมวชิาการ วิทยาการจดัการวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 และนานาชาติครั้งท่ี 3  
ภายใต้หัวข้อ “การจดัการนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”  
 
 

 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม 

236 

การเผยแพรแ่ละอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำกล้วยตาก ของกลุ่มแม่บ้าน อำเภอบางกระทุ่ม  
จังหวัดพิษณุโลก 

Dissemination and Conservation of the Wisdom of Dried Banana Production 
A Group of Women in Bang Krathum District, Phitsanulok Province  

 
กฤษฎา  สวัสดิ์ดิเรกศาล*  ชนาธิป  เกษาพร  อาภาภัทร  ชูบุญ    เสฏฐวุฒ ิ จูจันทร์   อนุพงศ ์ ขัติยะวงศ์    

วราภรณ์  จันทะศร  และสุวารีย์  วงศ์วัฒนา 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1  
*Corresponding author e-mail : jackmoment1998@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การเผยแพร่ภูมิปัญญาการทำกล้วยตาก ของกลุ่มแม่บ้าน อำเภอ 
บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก 2) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการทำกล้วยตากของกลุ่มแม่บ้านอำเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก   

ผลการวิจัยพบว่า 1) การเผยแพร่ภูมิปัญญาการทำกล้วยตากของกลุ่มแม่บ้าน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก มีทั้งการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ เช่น Facebook หรือการออกบูธงาน OTOP ตามอำเภอ หรือ
จังหวัดต่าง ๆ การทำกล้วยตากมีจุดเริ่มต้นมาจากการนำกล้วยน้ำว้าที่เหลือจากการขาย และการบริโภคนำมาแปร
รูปเพ่ือให้เก็บไว้ได้นานขึ้นกลุ่มแม่บ้านสตรีสหกรณ์ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้งขึ้นมาเพ่ืออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการทำกล้วยตากที่มีมาตั้งแต่โบราณในปัจจุบันมีการตากในโดมแทนการตากที่โล่งแจ้งที่ไม่ที่ป้องกันสิ่งสกปรก 
กล้วยที่เลือกใช้คือกล้วยพันธ์ มะลิอ่อง เพราะเมื่อนำมาทำกล้วยตากจะมีรสชาติอร่อยกว่ากล้วยพันธ์ อ่ืน ๆ 2) การ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาในการทำกล้วยตากโดยส่งเสริม และปลูกฝังให้เด็ก ๆ ในชุมชนเรียนรู้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้วย
การสอนตั้งแต่การปลูกกล้วย และวิธีการแปรรูปต่าง ๆ การทำกล้วยตากของกลุ่มแม่บ้าน อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก นอกจากเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และยังเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับคนใน
ชุมชนอีกด้วย ปัญหาที่พบในการทำกล้วยตากคือ วัตถุดิบขาดตลาดและผลผลิตที่ออกไม่ทันตามฤดูกาล แนวทางการ
แก้ไขปัญหา คือ การนำวัตถุดิบนอกพ้ืนที่เข้ามาทดแทนเพ่ือมาใช้ในการผลิต 
 
คำสำคัญ: การสื่อสาร, อนุรักษ์ภูมิปัญญา, กล้วยตาก 
 

ABSTRACT 
The purposes of the study were to study 1) Dissemination on making dried bananas Of a 

group of women in Bang Krathum District, Phitsanulok Province and 2) The conservation of 
wisdom in making dried bananas of the housewife group of Bang Krathum District, Phitsanulok 
Province.  

The results of research were found as follows ; 1) Dissemination the wisdom of making 
dried bananas of the housewife group Bang Krathum District, Phitsanulok Province. There are both 
public relations on online media such as Facebook or OTOP booths in different districts or 
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provinces. The making of dried bananas began with the introduction of the remaining bananas 
from the sale and consumption to be processed for longer storage, women's co-operative 
housewives group Bang Krathum District,  Phitsanulok Province. It was established to conserve 
wisdom. The ancient drying of bananas is now dried in domes instead of open air that is not 
protected from dirt. The banana that we choose is Maliong banana because when it is used to 
make sun-dried banana it tastes more delicious than other bananas.. 2) To preserve the wisdom 
of dried bananas by promoting and cultivate the children in the community to learn the wisdom 
of their ancestors by teaching from planting bananas and various processing methods. The dried 
bananas of the housewife group Bang Krathum District, Phitsanulok Province In addition to 
preserving the wisdom of ancestors and also creating a career and an income For people in the 
community as well. Problems encountered in making dried bananas are In short supply of raw 
materials and produce that is out of season. The solution to this problem is to replace raw 
materials outside the area for use in production. 
 
Keywords: Communication, Conservation of wisdom, Dried Banana 
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่  
และแปรรูปบ้านกอรวก ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวดัลำปาง  

  
กนกพร  เอกกะสินสกุล*  กิติวัฒน์ กิติบุตร  ภาคภูมิ พิชวงค์  และเบญจวรรณ เลาลลิต 

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
*Corresponding author e-mail : kanokpornake2558@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่
และแปรรูปบ้านกอรวก  2)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปบ้านกอรวก
ที่มีต่อผลงานการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดำเนินการผลิต และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทาง
พัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปบ้านกอรวก  เก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนา สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยคือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปบ้านกอรวก จำนวน 10 คน และเชิงปริมาณ โดย
ใช้เครื่องมอืแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปบ้านกอรวก สมาชิกมี
การแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจน มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุดอ่อน คือการส่งเสริมการตลาด 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่องทางการจัดจำหน่าย   

ความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปบ้านกอรวก ที่มีต่อผลงานการผลิตสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการผลิต ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 3.98 ข้อที่
มีความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ มีความชัดเจนของภาพ เสียง ตัวอักษรมากที่สุด ลำดับที่สอง คือเทคนิควิธีการตัดต่อ
มีความเหมาะสม เนื้อหามีสาระและประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รองลงมาคือ ความ
ถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา การเรียบเรียงเนื้อหา การจัดองค์ประกอบที่เหมาะสม ด้านข้อมูลมีความเป็นจริง มีความ
ชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล และสุดท้ายความน่าสนใจ รูปแบบมีความสวยงาม 
ตามลำดับ  

แนวทางพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปบ้าน
กอรวก พบว่า ควรมีการเผยแพร่ใน Application ต่างๆ บน Smartphone ออนไลน์ เช่น ยูทูป เฟสบุค ไลน์ วีแชท 
ทวิสเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้
ทราบข้อมูลในตัวผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากข้ึน  

 
คำสำคัญ : วิสาหกิจชุมชน, เห็ดเยื่อไผ่, สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์  
 

Abstract  
The purposes of the research were to study the business conditions of the bamboo 

mushroom cultivation and processing Ban Koruak community enterprise, to study the satisfaction 
of the bamboo mushroom cultivation and processing Ban Koruak community enterprise with To 
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the results of the production of advertising media that the branch of Communication Arts 
produces and 3) To study guidelines for the development of advertising media and product 
publicity of the community enterprise to cultivate bamboo mushrooms and process Ban Koruak. 
Collect qualitative data through interviews, discussions, participatory and non-participation. The 
research population consisted of 10 members of community enterprise for cultivating bamboo 
and processing Ban Koruak using the query tool The data was analyzed using mean (X) and 
standard deviation (S.D.)  

The research findings showed that Business operation of community enterprise to 
cultivate bamboo mushroom and privatize Ban Koruak Members have a clear division of duties. 
There is an account of income and expenditure. And received support from government agencies 
and state enterprises especially from the Electricity Generating Authority of Thailand, the 
weakness is marketing promotion.   

Product standard including distribution channels Satisfaction of the Bamboo Mushroom 
Cultivation and Ban Koruak Community Enterprise Group towards the results of advertising media 
production produced by Communication Arts. The mean was in the high level. The total mean of 
3.98 with the most satisfaction was: The second is the most appropriate editing techniques. 
Content that is useful and useful can be applied in daily life. The second is the correctness and 
completeness of the content. Content composition Proper composition the information aspect is 
true. Be clear in explaining the content Accuracy of information and finally, the interesting the 
patterns are beautiful respectively.  

Guidelines for developing advertising media, promoting products of community 
enterprises, cultivating bamboo mushroom and privatizing Ban Koruak, found that it should be 
published in various applications on online smartphones such as YouTube, Facebook, Line, V 
Chat, Twitter, etc. In addition, it should be available in Thai, English or Chinese to accommodate 
foreign tourists to know more about the product.  

 
Key words : Community enterprise ,bamboo mushroom , Advertising media  
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การประมาณความต้องการหน้ากากอนามัย เมื่อเกิดวิกฤตมิลพษิทางอากาศของประเทศไทย 
NEED ESTIMATION FOR HYGIENIC MASK WHEN AIR POLLUTION CRISIS IN THAILAND 

 
ณรงค์ศักดิ์  สมจารย์*  ปภาษา  นัยวิริยะ  และพุดตาน พันธุเณร 

สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
*corresponding author e-mail : narongsak.somjarn@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการหน้ากากอนามัย (N95) เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 เมื่อเกิดวิกฤติมลพิษทางอากาศของประเทศไทย  โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้โมเดลเชิง
คณิตศาสตร์ (Mathematical model) ที่พัฒนาโดยนักวิจัย ในการวิเคราะห์หาปริมาณความต้องการหน้ากาก
อนามัยเมื่อค่ามลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมจากกรมควบคุมมลพิษ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการหน้ากากอนามัยตามกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงไม่
เท่ากัน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปริมาณความต้องการหน้ากากอนามัยที่ค่ามาตรฐาน 25 มคก./ลบ.ม. ตามเกณฑ์ของ
กรมควบคุมมลพิษ พบว่ามีความต้องการปริมาณรวมทั้งหมดเท่ากับ  460.96 ล้านชิ้น  2) ปริมาณความต้องการ
หน้ากากอนามัยที่ค่ามาตรฐาน     10 มคก./ลบ.ม. ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกมีความต้องการปริมาณรวม
ทั้งหมดเท่ากับ 1,214.09 ล้านชิ้น ซึ่งจะส่งผลให้ใช้งบประมาณการจัดซื้อหน้ากากอนามัย N95 ที่ต่างกันมาถึง 15.06 
พันล้านบาท การคำนวณความน่าจะเป็นที่ต่างกัน  ทำให้ความต้องการหน้ากากอนามัย N95 แตกต่างกัน 
กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการหน้ากากอนามัยมากท่ีสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่  กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ที่เป็นโรค
ภูมิแพ้ และกลุ่มผู้สูงอายุตามลำดับ อย่างไรก็ตามภายใต้ความจำกัดของงบประมาณ ภาครัฐควรพิจารณาการจัดหา
หน้ากากอนามัย N95 ให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อนกลุ่มประชาชนทัว่ไป 
 
คำสำคัญ: PM2.5, หน้ากากอนามัย N95, ความต้องการ, กลุ่มเสี่ยง 

 
ABSTRACT 

 The purpose of the research was to analyze the demand for masks to prevent small 
particles (PM2.5) when the air pollution crisis of Thailand. We developed mathematical model as 
the main tool to estimate the mask demand (N95). The secondary data collected from the 
Pollution Control Department and related agencies was used in this estimation. The mask 
demand estimation was analyzed basing on different risks.   
 The results showed that 1) the demand for masks at the standard value of 25 mcg / m3 
(Criterion of the Pollution Control Department) were 460.96 million pieces. 2) The demand for 
masks at the standard value of 10 mcg / m3 (Criterion of WHO) were 1,214.09  million pieces. As 
a result, different criteria resulted in different budget at the rate of 15.06 billion baht. Different 
scenarios provided different results of the demand for mask. The top 3 target groups with the 
highest demand for masks are the general population, allergy groups and elderly groups, 
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respectively. Since budget constraints, the mask (N95) should be provided to the risk population 
rather than the general population.  
 
Keywords: PM2.5, hygienic mask N95, Demand, Risk group 
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แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มปลาชะโดลุ่มแม่น้ำโขง: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกจิชุมชน
แปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาชะโด ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวดันครพนม 

Guidelines for Development of  Community Wisdom Pla-Som Chado of Khong 
River : A Case Study of Pla-Som Chado Community Enterprise Group, Chai Buri 

Sub-district, Tha Uthen District Nakhon Phanom Province 
 

จุฑาลักษณ ์ แสนโท1 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม1  
*corresponding author e-mail : juthalucks@npu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเชิงธุรกิจส้ม
ปลาชะโด ตำบลไชยบุรี อำเภอ    ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 2) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปเชิงธุรกิจส้มปลาชะโด ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้
ข้อมลูที่สำคัญคือคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาชะโดตำบลไชยบุรี จำนวน 22 คน 
ใช้การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ใช้แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการพรรณนา สรุปผลการวิจัยในรูปแบบแผนผังมโนทัศน์ด้วยโปรแกรม Atlas.ti. 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. สภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาชะโด ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน 

จังหวัดนครพนม มีการผลิตโดยใช้สูตรการทำปลาส้มแบบดั้งเดิม ทำให้ไม่มีสารตกค้าง วิธีถนอมอาหาร มีการจัดส่ง
สินค้าโดยมีการจัดส่งจำหน่ายสินค้าผ่านไปรษณีย์และบริษัทขนส่งเอกชน และจำหน่ายนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมือง
ไชยบุรี สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการผลิตและการดำเนินงาน  

2. แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาชะโด ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม ควร ควรส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่เลี้ยงปลาในกระชังตามลำน้ำธรรมชาติ เพ่ือจะได้มีวัตถุดิบใน
การทำปลาส้มที่เพียงพอและให้วิธีการเลี้ยงที่ลดต้นทุน เพ่ิมช่องทางการจำหน่าย โดยเฉพาะการจำหน่ายทาง
ออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ สะดวกต่อการถือและสะดวกต่อการเก็บรักษา การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้และมีบทบาทด้านการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าทีม่ีความทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน  
 
คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนา, วิสาหกิจชุมชน, ปลาส้ม 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were to study of operating conditions of Community 

Enterprise, Business Processing, Pla-Som Chado, Chai Buri Sub-district, Tha Uthen District Nakhon 
Phanom Province , and to Study Guidelines for Improving Community Enterprise, Business 
Processing, Pla-Som Chado,  Chai Buri Sub-district, Tha Uthen District Nakhon Phanom. 
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The research findings showed that the operating conditions Production using a traditional 
fish sauce recipe. The products are shipped via post office and private transport companies and 
sells tourists who come to Chai Buri. Group members are involved in production and operation. 
Should encourage people in the area to raise fish in natural stream cages, farming methods that 
reduce costs,  more distribution channels Especially online distribution. Product development 
should connect with tourism and  encourage youth groups to learn and play a role in product 
publicity. 

 
Keywords: Development approach, Community enterprise, Pla-som  
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แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมกาดต้าตง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
Guidelines for the Development of Cultural Tourism Sites in Kad Tatong,  

Bantak District, Tak Province 
 

สุวัจนกานดา พูลเอียด* แจ่มใส จันทร์กลาง รัฐพล ภุมรินทร์พงศ ์ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบรหิารธุรกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะบรหิารธรุกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
และกลุม่วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

*corresponding author e-mail : aj.ka.phuniat@gmail.com  
  

บทคัดย่อ  
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดต้าตง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสำรวจพ้ืนที่ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบปลายเปิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเจาะจง จากกลุ่มผู้บริหาร ผู้นำชุมชน 
ผู้ประกอบการ และผู้จำหน่ายสินค้าในชุมชน รวมทั้งสิ้น 17 คน โดยใช้การตรวจสอบข้อมูล 3 เส้า มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดต้าตง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และ 2) เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดต้าตง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  

ผลการวิจัยพบว่า   
1) ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดต้าตง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พบว่า กาดต้าตงมี

ศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีสิ่งดึงดูดใจ สิ่งอำนวยความสะดวก และการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว เช่น สภาพภูมิทัศน์ สิ่งก่อสร้าง อาคารโบราณ ท่าน้ำ สะพานไม้ไผ่ ตลอดจนการมีร้านค้าให้
นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าและบริการซึ่งมีให้เลือกหลายประเภททั้ง อาหาร สินคา้พ้ืนเมือง ของฝาก เป็นต้น การเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัวมีความสะดวก ได้แก่มีกิจกรรมตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
มีความโดดเด่น และมีปัจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ ทั้งการจัดการร้านค้า บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจและมีแนวโน้มใน
การให้ความร่วมมือด ี 

2) แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกาดต้าตง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พบว่า ต้องมี
การพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ของกาดต้าตงให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น การจัดบริการนำเที่ยวทางน้ำ 
การปรับปรุงอนุรักษ์อาคารเก่า เพ่ิมห้องน้ำห้องสุขา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายบอกเส้นทาง 
การจัดระเบียบด้านการจอดรถ บริการรถสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านที่พักลักษณะโฮมส
เตย์  และการพัฒนาปัจจัยเสริมอีก 3 ด้าน คือ การจัดการร้านค้า บุคลากร และการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการให้บริการกับนักท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ยังยืนต่อไป  
  
คำสำคัญ: การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว,แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, กาดต้าตง  
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ABSTRACT  
  The research on guidelines for the development of cultural tourism sites in Kad Tatong, 
Bantak District, Tak Province is a qualitative research collecting data from relevant documents, 
survey, non-participative observation and the in-depth open-ended interviews from 17 informants 
of the administrators, community leaders, entrepreneurs, seller in the community. The purposes 
of the research were 1) to study potentiality of cultural tourism sites in Kad Tatong, Bantak 
District, Tak Province and 2) to propose guidelines for the development of cultural tourism sites 
in Kad Tatong, Bantak District, Tak Province  

The research findings showed the following results:  
1) In terms of  potentiality of cultural tourism sites in Kad Tatong, Bantak District, Tak 

Province, the site has high level of the potentiality to develop. There are many attractions and 
facilities for the tourists to visit and ease accessibility to tourism sites with the landscapes, 
architecture, ancient buildings, piers, bamboo bridge, souvenir shops as well as several types of 
service such as food, local products, souvenir etc.  Moreover, transportation by private car is 
convenient. There are activities and local way of life and distinctive culture and tradition. There 
are other support factors; shop management, and determined and committed personnels who 
are likely to pay well cooperation.   

2) In terms of development approach of cultural tourism sites in Kad Tatong, Bantak 
District, Tak Province, there are 3 fundamental factors to be developed.  These factors include 
attractions in tourism sites, facilities and accessibilities to tourist attractions. First of all with the 
tourism sites, improving the landscape scene of Kad Tatong, providing guiding services of water 
tourism, and restoring ancient buildings.  Second, on the facility factor includes providing more 
toilets and improving electrical system. On the third factor, accessibility to tourist attractions, are 
putting up more signs and signaling, managing car parking, providing public transportation service, 
and promoting and supporting the local homestay entrepreneurs. Finally, the development also 
covers other three supporting factors; shop management, human resources, and management 
with community collaboration in order to promote good understanding in tourist services to all 
relevant party and cooperation in sustainable development of tourist attractions.  
  
Keywords: Cultural Tourism Sites, Tourism development, Kad Tatong  
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ความคาดหวังและการรับรู้ประสบการณ์จริงของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวที่ตลาดคลองสวน 
100 ป ีจังหวัดฉะเชิงเทรา  

The Tourists’ Expectation and Actual Experience Perception on Tourism at 100-
Years Klong Suan Market, Chachoengsao Province  

  
นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์*  ไพจิตรา ศรีวิเศษ  เฉลิม ชัยวัชราภรณ์   
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคาดหวังและประสบการณ์จริงของนักท่องเที่ยวต่อการ

ท่องเที่ยวที่ตลาดคลองสวน 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและ
ประสบการณ์จริงของนักท่องเที่ยวที่ตลาดคลองสวน 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาท่องเที่ยวในตลาดคลองสวน 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
โดยใช้สถิตสิหสัมพันธ์เพียร์สัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่0.05  

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวตลาดคลองสวน 100 ปี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก (Mean = 4.02, S.D. = 0.58) มีการรับรู้ประสบการณ์จริงต่อการท่องเที่ยวตลาดคลองสวน 100 ปี ใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก (Mean = 3.56, S.D. = 0.71) และ 2) ความคาดหวังและประสบการณ์จริงของ
นักท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r = 0.087, p = 0.083) แต่เมื่อจำแนกราย
ด้านพบว่า ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.022, p = 
0.665) อย่างไรก็ตามด้านความสัมพันธ์กับชุมชน (r = 0.194, p = 0.000*) และด้านกระบวนการจัดการ (r = 
0.143, p = 0.004*) มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  
คำสำคัญ: ความคาดหวัง, การรับรู้ประสบการณ์จริง, นักท่องเที่ยว, ตลาดคลองสวน 100 ปี  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to study the expectations and actual experience 

perception of tourists on tourism at 100-Years Klong Suan market, Chachoengsao Province, and to 
study the relationship between expectations and actual experience perception of tourists on 
tourism at 100-Years-Old Klong Suan market, Chachoengsao Province The sample group were 400 
tourists who visited 100-Years-Old Klong Suan market, Chachoengsao Province, using 
questionnaires as a research tool. The data analysis was conducted by using statistics, frequency, 
percentages, means, and standard deviation. And Pearson correlation was used to determine the 
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relations between expectations and actual experience perception of tourists at the significance 
level of 0.05.  

The research findings showed that the tourists had expectation on tourism at 100 -Years 
Klong Suan market, Chachoengsao Province, were in high level (Mean = 4.02, SD = 0.58), and they 
had actual experience perception on tourism at 100-Years Klong Suan market, Chachoengsao 
Province, were in high level too (Mean = 3.56, SD = 0.71), The tourists’ expectations and actual 
experience perception had not correlation statistically significant at the 0.05 level. (r = 0.087, p = 
0.083). But when classified by elements, it was found that the physical environment aspects (r = 
0.022, p = 0.665) had not correlation.  With the statistically significant at 0.05, However the 
community relations (r = 0.194, p = 0.000 *) and management processes (r = 0.143, p = 0.004 *) 
had positive low correlation. With the statistically significant at 0.05.  
  
Keywords: Expectation, Actual Experience Perception, Tourists, 100-Years Klong Suan Market  
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บทคัดยอ่  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านขายเครื่องมือช่าง กรณีศึกษาวิชัยการช่าง ผู้วิจัย

ทำการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของร้านวิชัยการช่าง เพ่ือออกแบบระบบการทำงานให้ช่วยลดขั้นตอนในการจด
บันทึกให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล ได้แก่ เพ่ิม
ข้อมูลสินค้าเครื่องมือช่าง รายงานสินค้าเครื่องมือช่าง ซ่ึงทำให้สะดวกในการจัดการข้อมูล ข้อมูลมีความถูกต้อง
สมบูรณ์  

ผลการวิจัยพบว่าระบบฐานข้อมูลร้านขายเครื่องมือช่างช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน มีการทำบัญชี
รายรับ-รายจ่ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยกันจดบันทึกทางคอมพิวเตอร์ ที่ดีกว่าแบบเก่าที่จดโดยใช้สมุดจดบันทึก และ
สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าได้อย่างรวดเร็ว คำนวณราคาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การศึกษาผลการทดลองใช้พบว่าร้าน
ขายเครื่องมือช่างสามารถค้นหาสินค้าและข้อมูลสินค้าได้ง่ายขึ้น ลดโอกาสที่สินค้าจะสูญหาย และช่วยทำให้บัญชี
รายรับ-จา่ยเป็นระบบมากขึ้น  
  
คำสำคัญ: ระบบฐานข้อมลู, เครื่องมือช่าง, วิชัยการช่าง  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to develop a database system for hand tool shops: A 

case study of Wichai Karnchang. The researcher studied the operation process of Wichai 
Karnchang shop. To design a system that reduces the process of taking notes more quickly by 
using computer systems to store data and process data, as follows: Add product information to 
tools, product report. This makes it convenient to manage data and the information is 
completely accurate.  

The research findings showed that the tool shop database system reduces the duplication 
of work. There is a faster income-expense accounting. Together taking notes on the computer 
Better than the old way to take note of using a notepad. And can quickly find product 
information accurate price calculation. A study of the results showed that a hand tool shop was 
able to find products and product information more easily. Reduce the chance of product loss 
and help make the income-pay account more systematic.  
  
Keywords: Database System, Hand Tools, Wichai Karnchang  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจองโต๊ะจีน: กรณีศึกษาศักดิ์ชายโภชนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยทำการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของร้านอาหารโต๊ะจีนศักดิ์ชายโภชนา เพื่อนำมา
วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลการจองโต๊ะจีน ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการพัฒนาคือโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาและใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ในการจัดเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ระบบฐานข้อมูลการจองโต๊ะจีนสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลอาหาร และข้อมูลการจองโต๊ะจีนได้อย่างเป็นระบบ และสามารถออก
ใบเสร็จรวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของร้าน และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบฐานข้อมูลการจองโต๊ะจีนโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี การนำระบบฐานข้อมูลการจองโต๊ะจีน มาใช้งานได้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การ
ตรวจสอบข้อมูลการจองเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

 
คำสำคัญ: ระบบฐานข้อมูล, การจองโต๊ะจีน, ร้านอาหารโตะ๊จีนศักดิ์ชายโภชนา  
  

ABSTRACT  
The purposes of the research were to design and develop the Chinese dishes reservation 

database system: A case study of Sakchai Phochana, Phranakhon Si Ayutthaya Province. The researchers 
studied the operational procedures of Sakchai Pochana Chinese dishes restaurant. To analyze and 
design the Chinese reservation database system to store operational data systematically. The 
development tool is a Microsoft Visual Studio 2015 program, which is a program to develop and use 
Microsoft SQL Server database management system to store data. The results showed that the Chinese 
dishes reservation database system can store core information such as customer data, employee data, 
food information, and Chinese dishes reservation information systematically, and can issue receipts as 
well as store performance reports. And the user satisfaction with the Chinese dishes reservation 
database system as a whole is good. Effective implementation of the Chinese dishes reservation 
database system this makes it possible to check booking information quickly, accurately, and practically.   

 
Keywords: Database System, Chinese Dishes Reservation, Sakchai Pochana Chinese Dishes Restaurant  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านฟิตเนส 

กรณีศึกษา : ร้านไบโอฟิตเนส 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการร้านฟิตเนส โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ จำนวน 3 ท่าน และพนักงานร้านฟิต
เนส จำนวน 10 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ  2) โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015  3) โปรแกรมภาษา C# และ 4) ระบบฐานข้อมูล 
MySQL และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2) โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 -3) โปรแกรม
ภาษา C# และ 3) ระบบฐานข้อมูล MySQL และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการร้าน ที่พัฒนาด้วยภาษา C# 
ในรูปแบบของ Windows Application ด้วยโปรแกรม Visual Studio 2015 และโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล 
MySQL ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการเพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลต่างๆ ของร้านฟิตเนส เช่น ข้อมูล
เครื่องออกกำลังกาย ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลเทรนเนอร์ ข้อมูลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ สามารถตรวจสอบตารางการ
ทำงานของเทรนเนอร์ ข้อมูลการเข้าใช้บริการ กำหนดสิทธิในการเข้าสู่ระบบ และเข้าถึงข้อมูล และนำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบของรายงานประเภทต่างๆ เช่น รายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ รายงานการเข้าใช้บริการรายวัน รายเดือน 
และรายปี 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการร้านฟิตเนสโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ระบบ
สารสนเทศมีประสิทธิภาพทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.51 และผลการประเมินโดยกลุ่มผู้ใช้งานระบบซึ่งเป็นพนักงานร้านฟิตเนส พบว่า ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.44 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะช่วยลด
เวลาในการทำงาน และอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการส่วนต่างๆ ของร้านฟิตเนสให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
  

ABSTRACT  
This research aimed to 1) analysis, design and development of fitness management 

system case study: Bio Fitness Shop 2) to evaluate the effectiveness of the fitness management 
system. The sample used in this research was divided into 2 groups. First group is a three system 
development experts. Second group is 10 employees of fitness shops by specific selection. The 
research instruments used for this research consisted of 1) expert interview form 2) Microsoft 
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Visual Studio 2015 3) C# program and 4) MySQL database and the statistics used for data analysis 
were mean and standard deviation.  

The result of this research were as follows: 1) The results of analysis, design, and 
development of fitness management system developed with C# language in the form of 
Windows application with Visual Studio 2015 and MySQL database management system, which 
the developed system has ability to add, delete, modify and search for various information of 
fitness shop such as exercise equipment information, customer information, trainer information, 
equipment maintenance information. Moreover, you can check the trainer’s work schedule, login 
authentication to access the system, and presenting information using crystal report such as 
equipment maintenance reports, daily, monthly, and yearly customer service reports. 2) The 
results of the evaluation of the fitness management system by exports found that the system 
was effective in all 5 aspects at a high level with mean of 4.49 and a standard deviation of 0.51 
and the results of the evaluation by fitness shop employees, found that the system was at a high 
level with mean of 3.57 and a standard deviation of 0.44, which this research will reduce the 
working time and facilitate the management of various parts of the fitness shop to be more 
efficient.  
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ระบบบริหารจัดการการเช่าสนามฟุตซอล กรณีศึกษา : City Arena Futsal  
Futsal Stadium Rental Management System  
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 *corresponding author e-mail : pong.deen@gmail.com 
  

บทคัดย่อ  
การพัฒนาระบบเช่าสนามฟุตซอล กรณีศึกษา : City Arena Futsal  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบเช่า

สนามฟุตซอลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพ่ือช่วยในการทำงาน สร้างความสะดวกและความรวดเร็วในการ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของร้านได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาระบบเช่าสนามฟุตซอลมีขั้นตอนในการดำเนินงาน เริ่ม
ต้ังแต่วิเคราะห์ปัญหา  วิเคราะห์ระบบโดยใช้หลักออกแบบด้วย  Context Diagram, Dataflow Diagram,  ER 
Diagram จากนั้นทำการออกแบบระบบ และพัฒนาโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 
และภาษา C# ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL ในการพัฒนาระบบ เมื่อพัฒนาระบบเสร็จสิ้น
แล้ว ได้มีการทดสอบระบบ และทำการประเมินประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.18  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.47 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จำนวน  30 คน 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.84 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ผลการวิจัยพบว่าระบบเช่าสนามฟุต
ซอลช่วยลดขั้นตอนของการทำงานลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมความคล่องตัวในการจองและคืนสนาม คำนวณ
ราคาค่าเช่าสนามได้ถูกต้องแม่นยำ   

 

คำสำคัญ: ระบบเช่า, สนามฟุตซอล  
  

ABSTRACT  
Development of futsal field rental system Case study: City Arena Futsal aims to develop a 

futsal stadium rental system to effectively work to help with the work. It provides the convenience 
and speed of store storage and processing. The development of the futsal field rental system has a 
process of implementation.  Start by analyzing problems, analyzing the system using context 
diagram, dataflow diagram, ER Diagram, and then system design and development of the program 
using Microsoft Visual Studio 2015 and C# languages in conjunction with the database management 
system with MySQL program in system development. Once the system has been developed, the 
system has been tested and evaluated by 5 experts, with an average of 4.18 standard deviations of 
1.47, which are favorable and evaluate user satisfaction. The standard deviation is 0.84. The results 
showed that the futsal rental system effectively reduces the process of working. Increased flexibility 
in bookings and nights The price of the stadium rental is calculated  
  

Keywords: Rental System, Futsal Field  
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การพัฒนาระบบสัญญาณกันขโมยด้วยเทคโนโลยอีินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ่งแจ้งเตือนภัย 
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์  

Burglar Alarm System Development via Line Application with Internet of Things 
Technology  
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สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
*corresponding author e-mail : supanut.k@psru.ac.th  

  
บทคัดย่อ  

จากปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินในที่พักอาศัยในช่วงเวลาที่ไม่มีคนอยู่มีจำนวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีระบบป้องกันการลักขโมยหรือการบุกรุกเข้ามาภายในสถานที่ต่างๆ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) พัฒนาระบบเซนเซอร์รักษาความปลอดภัยในที่พักอาศัย และ 2) สร้างระบบแจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชันไลน์ ซ่ึงเป็น
การวิจัยเชิงทดลองโดยการสร้างแบบจำลองสัญญาณกันขโมยโดยใช้หลักการทำงานของเทคโนโลยี IOT เชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์มือถือเพ่ือสั่งให้ระบบทำงานและแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุก ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบเซนเซอร์ทำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพที่ระยะห่างจากวัตถุเคลื่อนที่ประมาณ 3 เมตร และควรติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณกันขโมยไว้ที่จุดที่
สามารถเข้าออกได้ โดยสูงจากพ้ืนประมาณ 50-60 เซนติเมตร  2) ระบบสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังแอพลิเค
ชันไลน์ภายในเวลาเฉลี่ย 3-4 วินาที ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณตอบกลับที่รวดเร็วมาก ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ
พ้ืนที่ที่ผิดปกติได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังส่งสัญญาณเสียงแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงทราบ  
โดยแบบจำลองนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในอาคาร สถานที่ สำนักงาน ที่อยู่อาศัย ที่ไม่มีคนดูแลได้ อีกทั้ง
สามารถเปิดและปิดระบบการทำงานได้ผ่านแอพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่เชิง
พาณชิย์ต่อไปได ้ 
  
คำสำคัญ: การพัฒนาระบบ, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, ระบบสัญญาณกันขโมย, แจ้งเตือนภัย  
  

ABSTRACT  
Due to the rapid increase in the number of theft of housing assets in the absence of 

people, it is imperative that there is a system to prevent theft or intrusion into various places. 
The purpose of this research was to 1) develop a security sensor system in a residential area, and 
2) create an alarm system through the application line. This is an experimental research by 
creating a model of the burglar alarm using the working principle of IOT technology connected to 
a mobile phone to trigger the system to work and alert when an intruder. The results of the 
research showed that 1) the sensor system works effectively at approximately 3 meters from the 
moving object and the burglar alarm device should be installed at an accessible point. It is about 
50-60 centimeters above the ground. 2) The system can send an alert to the LINE application 
within 3-4 seconds, which is a very fast response signal. Allows the operator to inspect the 
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abnormal areas promptly, it also sends a sound signal to notify residents or those in the 
neighborhood. This model can be applied in unattended buildings, offices, residences. You can 
also turn on and off the system through the application on your mobile phone. Which can be 
further extended to the commercial  
  
Keywords: System Development, Internet of Things, Burglar Alarm System, Alert  
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ระบบบริหารจัดการร้านเคร่ืองประดับ กรณีศึกษา ร้านเพชรธันวา อโยธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

Jewelry Store Management System Case Study of PetchTanwa Ayothaya  
Shop in Phranakhonsriayutthaya  
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*corresponding author e-mail : whan240641@gmail.com 
 

 บทคัดยอ่  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านเครื่องประดับ กรณีศึกษา: 

ร้านเพชรธันวา อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยทำการศึกษาขั้นตอนการทำงานของร้านเพชรธันวา เพ่ือ
นำมาออกแบบระบบบริหารจัดการร้านเครื่องประดับ ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาคือโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 เป็นภาษาในการพัฒนาโปรแกรม  และใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า ระบบนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า 
ข้อมูลเจ้าของกิจการ ข้อมูลบริษัททอง เป็นต้น โดยการจัดการข้อมูลเครื่องประดับ การขายเครื่องประดับให้กับลูกค้า 
และการซื้อทองจากบริษัททอง รวมทั้งการออกรายงานการดำเนินงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปีและความพึง
พอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบบริหารจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระบบบริหารจัดการร้านเครื่องประดับนี้ 
สามารถเข้ามาช่วยจัดการการขายเครื่องประดับ ทำให้การตรวจสอบข้อมูลเครื่องประดับเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง   
คำสำคัญ : ระบบบริหารจัดการ  ร้านเครื่องประดับ  ประสิทธิภาพ     
  

Abstract  
This research is rationale for the design and development of the store management system. 

Case study : Phet Thanwa Ayothaya Store. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Researcher of the 
working process of Phet Thanwa shop has designed a shop management system to be a system.  
The program used in the development is Microsoft Visual Studio 2015, a programming 
development language and uses the MySQL database management system to store various data.  
Product Information Owner of the Golden Umbrella Company by managing information about the 
sale of the business to the customers and the purchase of gold from the gold company, including 
issuing daily, normal, yearly operating reports and understanding the user satisfaction towards. The 
overall management system is at a high level, this restaurant management system can help 
manage the sales of the rooms, making the information validation in the correct process, precise 
and can be used for practical.  
Keywords: Management system, Jewelry store, Efficiency  

mailto:whan240641@gmail.com
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ระบบสารสนเทศร้านอาหารไทยเวียดนาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
Information System of Thai VIETNAM RESTAURANTS Phra Nakhon Sri Ayutthaya  
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศร้านอาหารไทยเวียดนาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา

ระบบสารสนเทศร้านอาหารไทยเวียดนาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ร้านอาหารไทยเวียดนามมีระบบ
สารสนเทศที่ช่วยในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวิเคราะห์
แ ล ะออก แ บ บ โด ย ใช้  context Diagram, Dataflow Diagram Level 1, Dataflow Diagram Level 2, ER 
Diagram และพัฒนาระบบโดยใช้ Microsoft Visual Studio 2015 และภาษา C# ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL เข้า
มาช่วยในการพัฒนาระบบ ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศร้านอาหารไทยเวียดนามช่วยลดขั้นตอนในการ
ดำเนินงาน เพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล คำนวณราคาสินค้าและจัดเก็บข้อมูลมีความถูกต้องมาก
ยิ่งขึน้ 

  
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศ, ร้านอาหารไทยเวียดนาม  
  

ABSTRACT  
Thai Vietnamese Restaurant Information System Development Phra Nakhon Si Ayutthaya 

Province It is intended to develop Thai Vietnamese Restaurant Information System Phra Nakhon 
Si Ayutthaya Province So that Thai Vietnamese restaurants have a system Information that helps 
in the efficient processing and storage of information into the database system. With analysis It 
was designed using Context Diagram, Dataflow Diagram Level 1, Dataflow Diagram Level 2, ER 
Diagram and system development using Microsoft Visual Studio 2015 and C # language in 
conjunction with MySQL database to assist in system development. Thai Vietnamese Restaurant 
Information System helps to reduce the operating process, increasing convenience and speed in 
searching for information. Calculate product prices and store data to be more accurate.  
  
Keywords: Information system, Thai Vietnamese restaurants.  
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การพัฒนาระบบเช็คสต๊อกสินค้าร้านขายส่ง กรณีศึกษา หจก.ศิริธัญญาภรณ์  
Development of Stock Management System for Wholesalers: 

A Case Study of Sirithanyaporn Limited Partnership 
 

เอกสิทธิ์ เลิศนุช1,ชนากานต์ กลางวงษ์2, เกริกพล แก้วทุ่ง3 ,วงศธร ใจทน4, พิณรัตน์ นุชโพธิ์5  
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : pinnarat@psru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบเช็คสต๊อกสินค้าร้านขายส่ง กรณีศึกษา หจก.ศิริธัญญา

ภรณ์ 2) เพ่ือลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการนับจำนวนสินค้าหรือการทับซ้อนของข้อมูล 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงานด้านการจัดระบบข้อมูลสินค้าเข้าออก ในการพัฒนาระบบผู้วิจัยได้พัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Microsoft 
access เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ซึ่งแต่เดิมต้องใช้คนในการ
นับจำนวนสินค้า และจดบันทึกสินค้าเข้า-ออกลงในกระดาษ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการนับจำนวนสินค้า และเกิด
การทับซ้อนของข้อมูล ซึ่งการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้นจะเริ่มจากการแสกนโดยบาร์โค้ดเพ่ือตรวจสอบยอด
คงเหลือของสินค้าในสินค้าคงคลัง ระบบจะแสดงยอดขายในแต่ละเดือน จำนวนสินค้าคงคลัง จำนวนสินค้าที่ซื้อเข้า-
ขายออก ใบสั่งซื้อ การบันทึกประวัติซื้อเข้า-ขายออก และแสดงจุดคุ้มทุนได้ และทำให้ผู้ใช้จะสามารถประหยัดเวลา
กว่าการค้นหาข้อมูลแบบเดิม ลดขั้นตอนการทำงาน และทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
คำสำคัญ: เช็คสต๊อค,สินค้าขายส่ง, ซื้อเข้า-ขายออก, จำนวนสินค้า 
 

ABSTRACT 
This research aims at 1) developing a stock management system for wholesalers under a 

case study of Sirithunyaporn Limited Partnership, 2) reducing errors from counting goods or 
double counting, and 3) increasing work efficiency in organizing information goods in and out. For 
system development, the researcher chooses Microsoft Access in order for users to able to 
access data quickly and to streamline the work process as in the past it requires humans to count 
a number of goods and record goods in and out into a paper and this leads to errors in counting 
goods and double counting. The new system uses barcode scanning to check a number of goods 
in the inventory. The system can present monthly sales volume, inventory, number of goods 
purchased/sold, purchase order, record of buy-in and sell-out and break-even point. This system 
helps users save more time than traditional searches and reduce operation steps, and enables 
users to access information quicker and more efficiently 
 
Keywords: Stock management system, Wholesale goods, Buy-in – sell-out 
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ระบบสารสนเทศร้านอะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์ (ธนวัตร เรสซิ่ง) จงัหวัดพระนครศรอียุธยา  
Information system of motorcycle parts store (Thanawat Racing)  

in Phra Nakhon Sri Ayutthaya  
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
*corresponding author e-mail : Benjapon71105@gmail.com 

  
บทคัดย่อ  

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศร้านอะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์ (ธนวัตร เรสซิ่ง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารร้านขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์ (ธนวัตร เรสซิ่ง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือช่วยลด
ขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานให้กับร้านอะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์ (ธนวัตร เรสซิ่ง) ซึ่งมกีารวิเคราะห์และ
ออกแบบโดยใช้ context Diagram, Dataflow Diagram, ER Diagram และพัฒนาระบบโดยใช้ Microsoft Visual 
Studio 2015 และภาษา C# ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศร้านอะไหล่แต่ง
มอเตอร์ไซค์ (ธนวัตร เรสซิ่ง) ช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินงาน เพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาอะไหล่ 
คำนวณราคาอะไหล่และจัดเก็บข้อมูลมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและจากการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 อยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุดและผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบของผู้ใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.25 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

 
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศ, อะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค ์ 
  

ABSTRACT  
The objective of this paper motorcle is to develop the information of motorcycle parts 

store (Thanawat Race), Phra Nakhon Si Ayutthaya province, the system can reduce steps and 
improve work efficiency for motorcycle parts stores. The system design is used the context 
diagram, dataflow diagram, ER diagram. The system was developed by Microsoft Visual Studio 
2015 and C # with MySql database. The research results were found that motorcycle parts store 
information system can reduce the operating process, increase the quickly search motorcycle 
parts, calculate spare part price and collect the more accurate data. From the evaluation, the 
system which evaluated by the experts was the average of 4.51 which was the most favorable. 
The system satisfaction of the users gain the average of 4.25. This mean very satisfied.  
  
Keywords: information system, motorcycle parts  
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ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อน้ำลางสาดออร์แกนิค 100%   
ของกลุ่มวิสาหกจิชุมชนจงัหวัดอุตรดิตถ์  

Marketing factors Influencing the Decision to Buy 100% Organic Procucts of 
LANGSAD Juice : a Case Study of the Community Enterprises in Uttaradit   

 
นพวรรณ  คำผ่อง*  กนกวรรณ  สังข์เอ้ียว นิลยา  เกิดแก้ว คชาภรณ์  มณีกันฑ์  สิทธิชัย  ม่วงเลี้ยง  

ศรีไพร  สกุลพันธ์ และเพ่ิมศักดิ์ พันธ์แตง  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

*corresponding author e-mail : Fonnopawan29@gmail.com 
  

บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำ
ลางสาด ออร์แกนิค 100% ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส จังหวัด
อุตรดิตถ์ จากกลุ่มตัวอย่างที่ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อน้ำลางสาดออร์แกนิค 100% ทั้งเพศชายและเพศหญิง จำนวน 412 
ชุด โดยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 วิธีทางสถิติ
ไดแ้ก่ การหาค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาโท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เนื้อน้ำลางสาดออร์แกนิค 100%  โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์คือ เนื้อน้ำลางสาดออร์แกนิค 100% มีใบรับรอง
มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการบริโภคมีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ เนื้อน้ำลางสาดออร์แกนิค100 % มีราคาที่เหมาะสม คุ้มค่ากับปริมาณ และคุณภาพ ในระดับมาก  
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีระบบความปลอดภัยในการซื้อขายผลิตภัณฑ์เนื้อน้ำลางสาดออร์แกนิค 100% 
ผ่าน เพจ https://www.facebook.com/langsatpgsuttaradit และเว็บไซต์langsatpgsuttaradit.com มีผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในระดับมาก  สำหรับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ปัจจัย
ด้านการให้บริการส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการเปิดให้แสดงความคิดเห็น ไดม้ีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก   

  
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์, ช่องทางการตลาดออนไลน์, การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์    
 

ABSTRACT  
 

The purpose of this research was to study the online marketing factors that influence the 
decision of purchasing Langsad water products. 100% organic through online marketing channels 
Of the Organic Farming Community Enterprise Group, PGS, Uttaradit Province From a sample of 
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412 copies of 100% organic Langsad meat products, both male and female, data was collected 
using a sampling method. The tools used in the study of questionnaires had 95% confidence and 
the error was not more than 5%. Finding the alpha value showed the confidence, percentage, 
mean and standard deviation.   

The research finding showed that most of the respondents were female. Age between 20-
30 years. Marital status. Bachelor's degree. Followed by a master's degree Occupation of private 
company employee Average monthly income is less than or equal to 10,000 baht. Online 
marketing mix factors affecting the decision to purchase 100% organic Langsad water products. 
The product factors are: 100% organic Langsat water with a certificate And safety for 
consumption, with the respondents at a high level. Followed by the product factor is 100% 
organic Langsad juice with reasonable price. Great value for quantity and quality. Distribution 
channel factor. There is a security system for trading 100% organic Langsad water products 
through the page https://www.facebook.com/langsatpgsuttaradit And the website 
langsatpgsuttaradit.com There were many respondents at high level. For marketing promotion 
factors Factors to maintain Service factor And open-to-comment factors There was a high level of 
respondents.  
  
Keywords: Online marketing mix, online marketing channels, product purchase decisions  
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การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่   
โดยผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  

A Study of affecting to goods purchasing decision via Social media  
of community products in Phrae   

  
อรอนงค ์วงษ์พิมพ์*  ชนธิดา พวงปา  พิจิตรา รอดทิม  อมรวรรณ บุญให้  ชญานี ศรีทิพย์  สิทธิพร พรอุดมทรัพย์  

และเพ่ิมศักดิ ์พันธ์แตง 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ 

*corresponding author e-mail : pommeiy.2@gmail.com 
  

บทคัดย่อ  
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบเนื้อหาที่สามารถกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคผ่าน

ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media) ที่มีผลต่อตัดสินใจซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ และเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้บริโภคในจังหวัดแพร่ โดยผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าซึ่งสามารถเลือกซื้อ
สินคา้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะเน้นการหาข้อมูลได้ง่าย ผู้บริโภคท่ีสั่งซื้อสินค้าจะมีอายุประมาณ 21-25 ปี รวมถึงจะ
นิยมสั่งซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์ คือ เฟชบุ๊ก (Facebook) และยังมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในชุมชนเป็นเวลาในทุก ๆ 
เดือน โดยส่วนใหญ่การตัดสินใจซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจะมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภค
ให้ความสำคัญด้านวิธีขายผ่านออนไลน์ด้านการชำระเงิน ด้านการโฆษณาผ่านสื่อการตัดสินใจซื้อปัจจัยด้านการขาย
การนำเสนอเนื้อหาปัจจัยด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล และวิธีขายผ่านออนไลน์ในด้าน
ขั้นตอนการสั่งซื้อวิธีขายผ่านออนไลน์ด้านการบริการส่งมอบ และด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่าน Social 
media อยู่ในระดับมาก  
  
คำสำคัญ : การตัดสินใจ, การตลาดดิจิทัล, กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค, การตลาดเชิงเนื้อหา, พฤติกรรม

ผู้บริโภค OTOP  
  

ABSTRACT  
The objective of this study was to study purchasing decisions of community products in 

Phrae Province and digital marketing that influences purchasing decisions for community products 
in Phrae Province. The sample population of 400 people. The research tool was an online 
questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation.  

The results of the research showed that the consumers who had previously bought the 
products in Phrae Province, most of them bought the products that were able to shop through 
the Internet, focused on finding information easily. Consumers who make an order are around 21-
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25 years old, and they are more likely to order through online channels, namely Facebook 
(Facebook) and still order products in the community every month. Most of the time, the 
decision to purchase the product of the community will have a career as a company employee. 
When considering that Consumers focus on how to sell online. Advertising through media, 
purchasing decision, sales factor, content presentation, news and public relations factors. And 
how to sell online in terms of ordering process, online selling method, delivery service And the 
decision to buy OTOP products through social media is at a high level.  
  
Keywords : digital marketing, decisions, Content marketing, Consumer purchasing, decision 

process, OTOP   
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ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศกึษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

Factors in deciding to study for a bachelor's degree Business Computer  
Faculty of Management Uttaradit Rajabhat University  

 
ทัศน์พล ศรีสมบัติ*  อิทธิเนตร ดวงแก้ว ศุภกติ คล่องแคล่ว เชาวลิต วิรชัลาภ ภควัฒน์ แจ้งกรณ์   

ประวันวิทย์  จิตมะโน กัลยรัตน์  คำพรม และสมเกียรติ  ดอนทองแดง  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

*corresponding author e-mail : nonameza123@gmail.com 
  

บทคัดย่อ  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการการศึกษาต่อสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช. และ ปวส. คณะผู้วิจัยทำได้ดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิในการวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างบุคคลทั่วไป จำนวน 405 คน เป็นเพศหญิงมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ชั้น 
ม.6 อายุ 17-18 ปี แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.51-3.00 นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษามีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท และมีที่พักเป็นบ้านตนเอง,ญาติ นักเรียนให้
ความสำคัญกับปัจจัยภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมานาน ด้านหลักสูตร
นักเรียนให้ความสนใจในเรื่อง มีหลักสูตรและสาขาวิชาตรงตามความต้องการของนักเรียน มากที่สุด ด้านเหตุผล
ส่วนตัว คือ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าเทอมไม่สูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ด้านองค์ประกอบภายใน เป็น
หลักสูตรที่ ตรงตามความต้องการของตลาด และด้านเป้าหมายหรือจุดประสงค์นักเรียนให้ความสำคัญกับ เรื่อง 
ได้รับคา่ตอบแทนสูงจากการประกอบอาชีพมากที่สุด  
  
คำสำคัญ: ปัจจัยในการตัดสินใจ, ศึกษาต่อ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ปริญญาตรี  
  

ABSTRACT  
This purposed of the research were to 1) To study the need for further study at the 

university level. Of students in Mathayom 6, Vocational Vocational Certificate 2) to study the 
proportion of choosing to study in Uttaradit Rajabhat University Faculty of Management Science, 
Business Computer 3) to study internal factors, external factors, and motivation for admission, 
and 4) to study the difference in personal factors affecting the motivation of Admission to the 
bachelor's degree of students The research team can proceed with the planning of operations. 
Data collection By analyzing the data packaged statistical To analyze the percentage, mean and 
standard deviation.  

Research found The 405 individuals were the most female. Most of them are students in 
Grade 6, 17-18 years of age. The GPA is 2.51-3.00. Most of the students reside in Uttaradit 
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Province. Parents, students, income less than 10,000 baht and have accommodation as their own 
home, relative Students pay close attention to the image factor of the university, that is, it is a 
public university with a long standing reputation. In the course of the curriculum, students are 
interested in There are courses and disciplines that meet the needs of the students the most, for 
personal reasons that the tuition fees other than tuition fees are not high compared to other 
universities. Internal elements Is of course Meet market demand And in terms of goals or 
objectives, students focus on the subject of high compensation for their occupation.  
  
Keywords: Decision factor, further education, business computer, bachelor's degree  
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การพัฒนาระบบจัดการร้านขายข้าวสาร กรณีศึกษา : ร้านสุขสมบูรณ์  จังหวัดอ่างทอง  
Development of a Khao San Shop Management System   

Case Study: Suksomboon Shop Angthong Province  
 

ชาลิสา แสนสุข*  อารมณ ์เอ่ียมประเสริฐ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

*corresponding author e-mail : Chalisa.083043@gmail.com 
  

บทคัดย่อ  
การพัฒนาระบบจัดการร้านขายข้าวสาร กรณีศึกษา : ร้านสุขสมบูรณ์ จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

พัฒนาระบบจัดการร้านขายข้าวสาร กรณีศึกษา : ร้านสุขสมบูรณ์ จังหวัดอ่างทอง เพ่ือช่วยลดขั้นตอนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานให้กับร้านขายข้าวสาร ซ่ึงมีการวิเคราะห์และออกแบบโดยใช้ context Diagram, 
Dataflow Diagram, ER Diagram และพัฒนาระบบโดยใช้  Microsoft Visual Studio 2015 และภาษา  C# 
ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบ ผลการวิจัยพบว่าระบบจัดการร้านขายข้าวสาร ช่วยลด
ขั้นตอนในการดำเนินงาน เพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล คำนวณราคาสินค้าและจัดเก็บข้อมูลมีความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น  

  
คำสำคัญ: การพัฒนาระบบจัดการร้านขายข้าวสาร, ร้านขายข้าวสาร  
  

ABSTRACT  
Development of a Khao San Shop Management System Case Study: Suksomboon Shop, 

Ang Thong Province, aims to develop a management system for rice shops, Angthong Province, to 
help reduce steps and increase work efficiency for rice shops Which were analyzed and designed 
using context Diagram, Dataflow Diagram, ER Diagram and developed by Microsoft Visual Studio 
2015 and C # with MySQL database to assist in system development. Selling rice helps reduce 
the operating process, increasing the convenience and speed of searching for information, 
calculating product prices and storing information with greater accuracy   

  
Keywords: Development of a Khao San Shop Management System , Khao San  
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แอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลก  
Application Tourist Attractions Phra Nakhon Si Ayutthaya Historical Park  

 
ชัยณรงค ์อ่อนศรี* และ ชุติมา นิ่มนวล  

นักศึกษาสังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

*corresponding author e-mail : chainarong13270@gmail.com  
  

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลก บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
แอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลก บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น
แหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) แอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมือง
มรดกโลก บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น สามารถแสดงข้อมูลสถานที่ ระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน 
แสดงระยะห่างระหว่างผู้ใช้และสถานที่นั้น และค้นหาข้อมูลสถานที่ได้ 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลก มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  
คำสำคัญ: แอพพลิเคชั่น, ท่องเที่ยว, เชิงประวัติศาสตร์  
  

 ABSTRACT  
This research aims to 1) develop an application for tourist attractions, historical park, 

Ayutthaya Province, world heritage city on the android operating system 2) to study the 
satisfaction of users of the tourist attractions application, Ayutthaya Historical Park, World Heritage 
City on the android operating system the sample group consisted of 200 tourists who traveled to 
historical tourist destinations in Ayutthaya Province. User satisfaction questionnaire, tourist 
attractions application, Phra Nakhon Si Ayutthaya Historical Park, World Heritage City on Android 
operating system. The statistics used in the research were mean and standard deviation.  

The results of the research were as follows: 1) an application for tourist attractions, 
historical park, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, world heritage city on the developed android 
operating system can display location information Specifies the current location of the user. 
Shows the distance between the user and that location. 2) The results of the study on the 
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satisfaction of the application of tourist attractions, historical park, Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Province, World Heritage City there was a high level of overall satisfaction.  
  
Keywords: application, Tourist Attractions, Historical Park  
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การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมเยี่ยมรีสอร์ทออนไลน์  
Hotel Management System Web Application Development :  

A Case Study of Yeiym Resort Hotel  
 

จุฬาลักษณ ์มหาวัน* พัชราวรรณ ขันแข็ง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ1 และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

*corresponding author e-mail : julalug@uru.ac.th 
  

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมเยี่ยม รีสอร์ท 

ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน และ 2) ศึกษาความพึงพอใจในระบบจัดการโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมเยี่ยม รีสอร์ท 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการโดยระบบที่พัฒนาสามารถจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม ข้อมูล
ห้องพัก ข้อมูลการเข้าพัก และข้อมูลค่าใช้จ่าย โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ในการพัฒนาและใช้มายเอสคิวแอล 
(MySQL) ในการจัดการฐานข้อมูล   

ผลของการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบงานทั้งหมด 4 ด้าน คือ (1) ด้านความต้องการของ
ผู้ใช้งาน (2) หน้าที่ของระบบงาน (3) ด้านการออกแบบการใช้งาน และ (4) ด้านความปลอดภัย ซึ่งประเมินโดย 
เจ้าของกิจการ พนักงาน และบุคคลทั่วไป พบว่าผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=3.82 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.54) ระบบตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ใช้งานง่าย มีความถูกต้องสมบูรณ์ และปลอดภัย  
  
คำสำคัญ: ระบบจัดการโรงแรม, การจัดการโรงแรมออนไลน์, โรงแรมเยี่ยมรีสอร์ท  
  

ABSTRACT  
The purposes of this research were to 1) design and develop the system in web 

application format for Hotel Management System: A case Study of Yeiym Resort Hotel and 2) 
evaluate the satisfactory level toward the system. In order to Increase the efficiency of the 
service. The system can store and record information about the hotel, room data, room service 
information and show on the website. The system was developed using PHP Language and using 
MySQL to manage database.  

Performance of the system was evaluated in four tests: (1) Function requirement test (2) 
Program function test (3) The design of the application and (4) Security test. The system is 
evaluated by manager, employee, and user. The results of the Evaluation were good level (mean 
= 3.82 standard deviation = 0.54). The system is meets the requirements, easy to use, accurate, 
complete and secure.  
  
Keywords: Hotel management system, Online Hotel management system, Yeiym Resort Hotel  
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การศึกษากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP จังหวดัน่าน  
A Study of Online Marketing Strategies Affecting OTOP Product Purchase Decision 

Process, Nan Province  
 

จันทิมา วุ่นกลัด*  สุภาพร บุตรศรีเพช็ร  นราชัย ม่วงรักษ ์ ภัทรวดี ไชยยะ  อนงค์พร อินสอน   
ชุติวัติ  กาศอนันต์  ศรีไพร  สกุลพันธ์  และเพ่ิมศักดิ ์พันธ์แตง   

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
*corresponding author e-mail : chantimajame@gmail.com 

  
บทคัดยอ่  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าOTOP จังหวัดน่านผ่าน
ช่องทางการตลาดออนไลน์จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์สินค้า
OTOP จังหวัดน่านที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าOTOP จังหวัดน่านผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์
ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าOTOP ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
ในจังหวัดน่านจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่า ความถี่ 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน   

ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีเป็นนักเรียน นักศึกษามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมใช้สมาร์ท
โฟนในการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook นิยมซื้อ
สินค้าประเภทเสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย ราคาสินค้าที่ทำการซื้อในแต่ละครั้งอยู่ที่ระหว่างต่ำกว่า 500 บาท นิยมเข้าไป
เลือกซื้อสินค้าOTOP มากที่สุด จาก Facebook และชำระค่าสินค้าโดยการโอนผ่านธนาคาร/ATM/Internet 
Banking ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ โดยรวมทั้ง 6 ด้าน พบว่า มีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อสินคา้OTOPผ่านสื่อสังคมออนไลน์   
  
คำสำคัญ: กลยุทธ์การสื่อสาร, การตลาดออนไลน์, สินค้าOTOP, สื่อสังคมออนไลน์  
   

ABSTRACT  
The objectives of this research are 1 to compare the OTOP purchasing decision process. 

Nan province through online marketing channels classified by personal factors2 to analyze the 
factors of online marketing mix, OTOP products Nan province that influences OTOP purchase 
decision-making process Nan province through online marketing channels, using questionnaires to 
collect data The sample consisted of 400 consumers who bought OTOP products via social 
media in Nan. The research instrument was a questionnaire that analyzes the data by determining 
the frequency, percentage, standard deviation. From multistage sampling  

The results of the research showed that most of the respondents were female, aged 21-
30 years, educated at the bachelor's degree level, and the students had average monthly 
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income. 15,001-25,000 baht: Respondents prefer using smartphones to buy products through 
online stores via e-commerce market channels such as Facebook, The price of each purchased 
product is between less than 500 baht. Most popular to buy OTOP products from Facebook and 
pay for products by bank transfer / ATM / Internet Banking. Overall, all 6 aspects were found to 
affect purchasing behavior of OTOP products. Through social media,   
  
Keywords:  Communication Strategy, Online Marketing, OTOP Products, Social Media.  
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การพัฒนาต้นแบบตู้รับพัสดุแจ้งเตือนด้วยระบบเซน็เซอร์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
The prototype development of parcel Drop Boxes with the Sensor System 

for Notifying via LINE Application 
 

ณฐนน โตสินฐาธ*1  ธัญญา เมืองชาวนา2  สรวิชญ์ วงษาสนธิ์3  พิณรัตน์ นุชโพธิ์4  ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ5 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

natanon.t@psru.ac.th, sorawit.w@psru.ac.th, thanya.m@psru.ac.th, 
*corresponding author e-mail : pinnarat@psru.ac.th* , mr.kwanchaiw@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตู้รับพัสดุแจ้งเตือนด้วยระบบเซ็นเซอร์ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน และลด
เวลาการรอรับพัสดุในกรณีที่ไม่สามารถรอรับพัสดุจากการให้บริการขนส่งในช่วงเวลานั้นๆ ได้ การพัฒนาตู้รับพัสดุ
แจ้งเตือนจะพัฒนาจากโปรแกรม Arduino, Line Notify, Line Application ซึ่งการทำงานของตู้รับพัสดุจะมี
เซ็นเซอร์ตรวจจับเมื่อมีพัสดุผ่านกล่องรับพัสดุ และมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชันของผู้ใช้งานทำให้ผู้ใช้งาน
สามารถทราบข้อมูลได้ทันทีเมื่อมีพัสดุมาส่ง และจะมีการแจ้งเตือนไปยังบัญชีไลน์ของผู้ใช้งานโดยจะแจ้งจำนวนพัสดุ
ที่มาส่ง และเวลาในการจัดส่งพัสดุ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระบบนี้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานกรณีที่
ผู้ใช้งานไม่สามารถรอรับพัสดุ และทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการรอรับพัสดุในช่วงเวลานั้นๆ 
 
คำสำคัญ: ตู้รับพสัดุ, ระบบเซ็นเซอร์, ไลน์แอปพลิเคชัน 
 

ABSTRACT 
 This research aims to develop parcel drop boxes which uses the sensor system to send 
notifications via LINE application and to reduce waiting time for a user to pick up a parcel in the 
event that the user cannot receive the parcel from a transportation service during that time. 
Developing notification-capable parcel drop boxes is based on Arduino, LINE Notify and LINE 
application. A parcel drop box equips with a sensor to detect an event when a parcel is put to 
the parcel drop box and notification will be sent to a user’s LINE application allowing the user to 
know the status immediately when a package has arrived. The notification to a user’s LINE 
account will include a number of parcels that have arrived and time of delivery. Results of this 
study show that the system can facilitate users when they are unavailable to wait for their parcel, 
and hence the users do not have to waste their time waiting to receive the parcel. 
 
Keywords: Parcel drop box, Sensor system, LINE application 
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การดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของเชื้อ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 2 กรณีศึกษา ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวดอุดรธานี  

The Operation of the Employment Project for People Affected by the 
Coronavirus Disease (COVID-19) Phase 2 : Case Study of Dong Yen Subdistrict, Ban 

Dung District, Udonthani  
  

โศภิดา บุญจำนง*  และจฑุามาส สุทธิปัญโญ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 41000  

*corresponding author e-mail : wetchaninnart@gmail.com  
  

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล แผนการพัฒนา และที่เสนอแนว

ทางการพัฒนาชุมชนดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวดอุดรธานี เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่รับผิดชอบการ
ดำเนินงานด้านชุมชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลงานด้านบริบทชุมชน ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ถูกนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้ อหาเพ่ือสร้างแนว
ทางการพัฒนา   

ผลการศึกษา พบว่า (1) คนในชุมชนมีสุขภาพดี มีพ้ืนที่เพาะปลูกอุดมสมบูรณ์และมีการรวมกลุ่มจัดตั้ง
องค์กรชุมชนซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากฐานแต่สถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคติดต่อเชื้อไวรัส   โคโร
น่า 2019 ส่งผลให้ชาวบ้านประสบปัญหาด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิต ปัญหาการตกงาน 
แรงงานที่ตกงานกลับภูมิลำเนา และ (2) แนวทางการพัฒนาชุมชน ได้แก่ เสนอแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
เบื้องต้นให้กับหน่วยงานที่เกีย่วข้องและร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน  

  
คำสำคัญ: โครงการจ้างงานประชาชนและไวรัสโคโรน่า 2019   
  

ABSTRACT 
This study aimed to study the community context and analyze data on development 

plans and solution for community problems in Dong Yen Subdistrict, Ban Dung District, 
Udonthani.   The samples of the study were 10 people responsible for community operations.  
The research instrument was the in-depth interview form used in gathering information about the 
community context.  The information gained from the interviews was analyzed and synthesized 
to form a developmental approach.   

The results of the study showed that (1) people in the community are healthy, have 
fertile farmland, and have formed community organizations which help stimulate the economy at 
the foundation level, but the situation of the COVID-19 pandemic has caused villagers to face 
various problems such as changing lifestyle, problem of unemployment, unemployed workers 
returning to their homeland. (2) The guideline for community's development include proposing a 
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preliminary infrastructure development plan to the relevant agencies and jointly managing the 
environment within the community.  
  
Keywords: Public Employment Project and Coronavirus Disease (COVID-19), Udon Thani  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถภาพทางกาย เร่ือง การเคลื่อนไหวและการออกกำลัง
กาย  โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ TGT ร่วมกับกจิกรรมการละเล่นพื้นบ้าน  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
Development of Achievement and Physical Fitness Movement and Exercise 

through teaching techniques TGT on and Local Play and Activities.  
For Grade 7  Students 

  
พัชรียา   จันทร์ดา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
*corresponding author e-mail : patchareeyaeye@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ TGT ร่วมกับกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย  โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ TGT ร่วมกับ
กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือศึกษาสมรรถภาพทางกายโดยการใช้เทคนิค
การสอนแบบ TGT ร่วมกับกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
เทคนิค TGT ร่วมกับกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์  ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้อง ซึ่งได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา (อายุ 13 - 18 ปี) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ใช้เวลา 12  ชั่วโมง  

ผลการวิจัยพบว่า  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย   จำนวน 12 
แผน  มีผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยรวมมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย หลังเรียนคะแนนมีค่าเฉลี่ย 
(x−x-) 24.58  ร้อยละ 81.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  แบบทดสอบและเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (อายุ 13 - 18 ปี) แสดงให้เห็นว่าหลังเรียน นักเรียนมี
สมรรถภาพทางกายสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่.05  

คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, สมรรถภาพทางกาย  
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Abstract 
This research aims to develop the learning activities of movement and exercise using TGT 

teaching techniques and work activities for the first year students to study the learning 
achievement of movement and exercise. body By using the TGT teaching technique in 
conjunction with the training for the 1st year advanced students for the study of the secrets of 
the body using the TGT teaching techniques in conjunction with the training activities of the TGT 
training of Students towards movement learning management and exercise drills using the TGT 
technique teaching techniques together with the student group non-surrender activity towards 
learning management in year 1, semester 2, academic year. 1 room obtained from simple banking 
(Simple random sampling) Research tools Sports activities learning about movement and exercise, 
a test to measure the learning achievement of movement and exercise, and test and physical 
disorder of senior students (ten, 13 - 18 years), confidence of Students towards developing 
academic achievement take 12 hours.  

The research results were found that Learning activity plan On movement and exercise, 
12 plans were evaluated for the suitability of the overall learning management plan at a high 
level. A test to measure achievement in movement and exercise. The mean score (x−x-)  was 
24.58% 81.92%, which was significantly higher than the 70% criteria. Test and physical fitness 
standard of secondary school students (age 13-18 years) showed that after study The students 
had a high physical fitness statistically significant at .05.  

 
Keywords: academic achievement, physical fitness  
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การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม โดยใช้รูปแบบการ
แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคกลุ่มแข่งขัน(TGT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 5   

The development of mathematics problem solving ability on topic of decimal   
By using The Polya and team game tournament technique for prathom 5 student  

  
พรทิพย์   ยอดบุตรดี   

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ 
*corresponding author e-mail : nanphonthip@gmail.com   

  
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและ

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง ทศนิยม โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยา
ร่วมกับเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากรเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก ่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทศนิยม โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิค
กลุ่มแข่งขัน (TGT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นทำความเข้าใจปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้น
วางแผนการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 ขั้นดำเนินการตามแผน ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ และขั้นที่ 5 แข่งขันเกมวิชาการ รวม 
15 แผน ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 15 ชั่วโมง ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการ
ปฏิบัติการแก้ปัญหาร้อยละ 76.40 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีคา่เฉลี่ย 4.62   
  
คำสำคัญ: โพลยา, กลุ่มแข่งขัน, โจทย์ปัญหา  
  

ABSTRACT  
The objectives of this research were to develop learning management, to develop 

problem solving ability and to study students satisfaction with the integrated learning 
management model of Polya's problem solving and Teams Games Tournaments (TGT) on 
decimal for prathom 5 students. The sample of this study was 28 prathom 5 students at 
Anubansamngam, Sam Ngam district, Phichit Province.  Research instruments were learning 
management plans, problem solving ability assessment scale and satisfaction questionnaire. Data 
were analyzed using statistics, including mean, percentage, and standard deviation.  

The results of this research indicated that the learning activity plans on Decimal using the 
integrated learning management model of Polya's Problem Solving and Teams Games 
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Tournaments (TGT) for grade 5 students consisted of 5 phases as follows: Phase 1: Understanding 
of problems, Phase 2: Planning for solving problems, Phase 3: Implementation, Phase 4: 
Examination, and Phase 5: Academic game competition. There were 15 plans that took 15 hours 
in total.  The assessment results revealed that the suitability of plans was at the highest level. 
For problem solving ability, the sample had higher average posttest score than mean score of 
70%.  An average score on problem-solving skills was 76.40%. Lastly, the sample’s satisfaction 
with the integrated learning management model was at the highest level With an average of 4.62  

  
Keywords: Polya, Teams Games Tournaments (TGT), Problems  
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กระบวนการเรียนรู้เข้าสู่อาชีพหมอนวดแผนไทย กรณศีึกษาลานสุขภาพริมแม่น้ำน่าน  
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   

PROCESS OF ENTERING A CAREER AS A THAI MASSAGE THERAPIST CASE STUDY IN 
THE HEALTH AREA ALONG THE NAN RIVER MUANG DISTRICT PHITSANULOK 

PROVINCE  
  

 เกสร สุขประเสริฐ* ปาณิสา พรานบุญ  และ อรรถพล รอดแก้ว 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนรู้สู่อาชีพหมอนวดแผนไทย กรณีศึกษา

บริเวณลานสุขภาพริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของอาชีพหมอนวด
แผนไทย บริเวณลานสุขภาพริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคม 2563 กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล คือ กลุ่มผู้รู้  จำนวน 15 คน ได้แก่ แพทย์แผนไทย นักวิจัย พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด 
นักวิชาการ กลุ่มผู้ปฏิบัติ ได้แก่ หมอนวดแผนไทยบริเวณลานสุขภาพ ริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จำนวน 20 คน และกลุ่มทั่วไป คือ ประชาชนที่เคยใช้บริการหมอนวดแผนไทยอย่างน้อย  1 ครั้ง จำนวน 10 คน 
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  

ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการเข้าสู่อาชีพหมอนวดแผนไทยมี 4 ขั้น คือ 1) แรงจูงใจและการตัดสินใจซึ่ง
ผู้เรียนต้องเกิดความสนใจก่อน และมีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพหมอนวดแผนไทย จึงเป็นเหตุในการตัดสินใจ
ที่จะประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทย บางคนตัดสินใจมาเพราะต้องการมีอาชีพเพ่ือต้องการหารายได้เลี้ยงตนเอง
และครอบครัว 2) การสร้างองค์ความรู้ของผู้ที่เรียนนวดแผนไทย เป็นการศึกษากระบวนการเรียนรู้ การเรียน
เกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 3) การสร้างทักษะปฏิบัติหมอนวดแผนไทยต้องฝึกการนวดให้เกิดความชำนาญ 
จนสามารถนวดเพ่ือบำบัด รักษา อาการเจ็บปวดหรือปวดเมื่อยให้ดีขึ้นได้ และ 4)  สร้างการยอมรับในอาชีพหมอ
นวดแผนไทย โดยหมอนวดแผนไทยจะต้องแสดงถึงองค์ความรู้ในด้านทฤษฎี จะปรากฏออกมาในรูปแบบของการ
ซักถาม วินจิฉัย และบำบัดเบื้องต้น   
  
คำสำคัญ: กระบวนการเรียนรู้, การนวด, หมอนวดริมน้ำ  

  
ABSTRACT  

 This research is a qualitative research. To study the learning process towards a career as a 
Thai massage therapist Health area along the Nan River, Muang District, Phitsanulok Province ,and 
analyze the learning process of the profession of a Thai massage therapist in the health area 
along them, from september 2020 to october 2020. The data group consisted of 15 knowledgies, 
20 practitioners, and 10 general groups,and data was collected by interviews. 
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The research results showed that the process of entering a Thai massage therapist has 
four stages: 1) Motivation and decision that the learners need to get their attention first. And have 
education to learn about the profession of a Thai massage therapist which  was the reason for 
the decision to pursue a career as him. Some people decide to come because they want to have 
a career in order to earn income to support themselves and their families. 2) Building knowledge 
of those studying Thai massage. It is the study of the learning process which includes theory and 
practice. 3) Building skills, Thai masseuses must practice massage to become proficient ,until 
massage to treat pain or aches better. 4) Create recognition in the profession of a Thai massage 
therapist. Thai masseuses must demonstrate knowledge of the theory , that  appears in the form 
of interrogation, diagnosis and initial treatment.  

  
Keywords: Learning process , Massage , Riverside Massage Therapist   
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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเป็นจิตอาสา กรณีศึกษาโครงการ

บิณฑบาตความทุกข์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ตั้งแต่เดือน
กันยายน ถึงเดือน ตุลาคม 2563 โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่ม
ผู้รู้ จำนวน 10 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ จำนวน 20 คน และกลุ่มบุคคลทั่วไป จำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 40 คน ในการ
วิจัยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา   

ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจของการเป็นสมาชิกจิตอาสาประกอบไปด้วย 1) แรงจูงใจด้านสังคมเป็นสิ่งสำคัญ
จากการได้เห็น การมีผู้นำที่ดีที่พร้อมเข้าช่วยเหลือและคอยรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของคนในโครงการหรือคนในพ้ืนที่
พลายชุมพล การมีต้นแบบของ สมาชิกที่ดีจึงทำให้บุคคลอ่ืนภายในชุมชนที่ผ่านมาเห็นอยากเข้ามาเป็นสมาชิกจิต
อาสา เพราะทุกคนที่เป็นสมาชิกจิตอาสามีความสุข ที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน ได้ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทำให้มีคน
สนใจอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย และสิ่งที่สำคัญอีกอย่าง คือ การมีสื่อที่ดี เช่น การกระจายข่าวของคนในชุมชน 
การลงในโซเชียลมีเดีย จะทำให้ผู้อ่ืนได้เห็นการปฏิบัติงาน การทำกิจกรรมต่าง ๆ ของ โครงการจึงทำให้มีผู้คนสนใจ
อยากเข้ามาร่วมในโครงการมากขึ้น 2) แรงจูงใจในด้านจิตวิญญาณเป็นเรื่องของจิตภายในที่แสดง ออกมาทางการ
กระทำเพ่ือให้ผู้อ่ืนเกิดความภาคภูมิใจ ความสุข เป็นการอธิบายเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงการรับรู้และยอมรับถึง 
การมีชีวิตอีกด้านหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ดังนั้นชีวิตด้านในหรือชีวิตจิตใจจึงเป็นการ
รบัรู้ทางด้านจิตใจ ถึงการมีตัวตนอยู่ของอีกบุคคลในตัวมนุษย์ ชีวิตด้านในหรือชีวิตจิตใจที่สำคัญทางมิติจิตวิญญาณ
ในการทำงาน การมีความหวัง  การตระหนักถึงคุณค่าที่ตนเองยึดถือ การเข้าถึงศักยภาพที่มีอยู่ ความรู้สึกถึงการมี
ความสุข ยิ่งเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนก็จะได้เห็นถึงความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นทั้งในตัวบุคคลผู้ให้และผู้รับ และ 
3) แรงจูงใจในด้านวัฒนธรรม เป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาที่อธิบายว่าหากทำความดีจะได้รับผลบุญมาก ยิ่ง
ทำบุญกับการให้ชีวิตแก่คน ยิ่งทำให้เราได้บุญใหญ่ ความกตัญญูที่เห็นผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ก็เข้าไป
ช่วยเหลือดูแลเพราะผู้สูงอายุบางคนไม่มีญาติที่คอยให้การช่วยเหลือแต่มีเพียงเฉพาะพระและสมาชิกจิตอาสาที่คอย
ดูแลช่วยให้พน้จากความทุกข์ท่ีผู้สูงอายุมี และคิดว่าเป็นการเดอืดร้อนผู้อื่นทำให้คิดในทางแง่บวกมากยิ่งขึ้น  

คำสำคัญ: โครงการบิณฑบาตความทุกข์, จิตอาสา, แรงจูงใจ  
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ABSTRACT 
This research aimed to study motivation of becoming volunteers in a case of the 

Suffering alms Project in Plai Chumphon subdistrict municipality, Mueang district, Phitsanulok 
province. The research pattern was qualitative research. The data was gathered in the project 
area between September and October, 2020 by using interview forms informants by 3 groups of 
informants featuring the group of 10, the group of 20 operating staff being voluntary members 
from different units, and the group of 10 general people, totaling 40 people. The research was 
examined by a data triangulation and analyzed by a content analysis. The results of the study 
revealed that the motivation for volunteering was. 1) Social motivation is one of the most 
important aspects of due to experiencing presence of good leaders who were ready to help and 
listen to several problems of people in the project and Plai Chumphon area. Having good role 
models made other people in the society want to become voluntary members since people 
being the members were happy to help others and make benefits to public, causing people to 
be interested in getting involved. The final point was presence of good media such as news 
distribution through the community or even social media, which allowed others to see 
performances and activities in the project until desiring to be more involved in the project. 2) 
Spiritual motivation was a matter of the inner mind expressed through actions to provide others 
pride and happiness, which was explained in order to raise awareness of perception and accept 
another side of life being within the mind that cannot be seen with naked eyes. Therefore, the 
inner life or the mental life was mental perception of existence of another person in a human 
being. The inner life or mental life was important to spiritual dimension of work, hopefulness, 
realization of held value, access of existing potentials and feeling of happiness, and 3) Cultural 
motivation was a matter of religious belief that being going to receive great merit if behaving well. 
The more making merit by providing others, the more making to receive great merit who cannot 
help themselves are able to help and take care of them. Because some elderly people do not 
have relatives to help themselves. But only monks and volunteer members who take care of 
them help them get away from the suffering that the elderly have and think that it is suffering 
from others, making them think more positive.   
  
Keywords: Alms Project on Suffering, Volunteer, Motivation   
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การศึกษาถึงภาพลักษณ์ของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
ในสายตาของผู้ใช้บริการ  

The study of the image of Chalerm Rajakumari” Public Library in Wang Thong 
District, Phitsanulok Province in the perspective of library users  

 
ธิดารตัน์  โฉมแดง  วิยะดา คุ้มบุ่งคล้าย และฟ้า วิไลขำ* 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
*corresponding author e-mail : beyondtomorrow57@gmail.com 

  
บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภาพลักษณ์ของห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ในสายตาของผู้ใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดประชาชน 
เฉลิมราชกุมารี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 377 คน เครื่องมือที่ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ 
แบบสอบถามการศึกษาภาพลักษณ์ของห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ผลการวิจัย พบว่า ภาพลักษณ์ของห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกใน
สายตา ของผู้ใช้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านสถานที่ รองลงมาคือ ด้าน
บุคลากร ด้านทรัพยากร และด้านบริการ ตามลำดับ และจำแนกรายข้อได้ดังนี้ ด้านสถานที่ พบว่า ผู้ใช้บริการมีการ
รับรู้ภาพลักษณ์อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ห้องสมุดมีอาคารที่เหมาะสม ด้านงานบริการ 
พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ภาพลักษณ์อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดบริการที่
เหมาะสมกับผู้ใช้บริการหลากหลายช่วงวัย ด้านทรัพยากร พบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ภาพลักษณ์ในข้อ มีเครื่องมือ
ที่อำนวยความสะดวกในการสืบค้นหรือค้นหาทรัพยากรอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก และด้านบุคลากร พบว่า 
ผู้ใช้บริการมีการรับรู้ภาพลักษณ์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรสามารถสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการได้เป็นอยา่งดี  
 
คำสำคัญ : ภาพลักษณ์ห้องสมุด, การศึกษาผู้ใช้, หอ้งสมุดประชาชน  
   

ABSTRACT  
This research aims to study library users perception of the image of "Chalerm Rajakumari" 

public library in Wang Thong district, Phitsanulok province. The sample of this research includes 
at least 377 users of " Chalerm Rajakumari" public library in Wang Thong district, Phitsanulok 
province. The data was collected using the "the user perception of “Chalerm Rajakumari” Public 
Library in Wang Thong district, Phitsanulok province questionnaire and analyzed using descriptive 
statistic  

The study found that the user overall perception of Chalerm Rajakumari Public Library 
was high.  
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The aspect of the library that received the highest rating was library facility, followed by library 
personnel, Information resources and library services, respectively. And can be classified as 
follows library facility found that perception on image of user was high all, The aspect of the 
library facility that received the highest rating was library has a appropriate building.  Library 
services found that perception on image of user was high all, The aspect of the library services 
that received the highest rating was providing services appropriate for users of various age groups. 
Information resources found that perception on image of user was there are tools that facilitate 
the search, or search information resources enough was high. Library personnel found that 
perception on image of user was high all, The aspect of the library personnel that received the 
highest rating was can communicate well with service users.  
  
Keywords : Library Image, User Study, Public Library  
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ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   
Academic Leadership of School Administrators  
Satun Primary Educational Service Area Office  

 
สุชารัตน์  ลูกเมือง 

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและขนาด
สถานศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 
2563 จำนวน   317 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่ า  
โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

1. ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน ด้านการนิเทศและ
ประเมินผลด้านการสอน ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตร ด้านการจัดให้มีสิ่งเสริมสภาพการเรียนรู้ .ด้าน
การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน ด้านการกำหนดเป้าหมายของโรงเรียน ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
วิชาชีพ ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู ด้านการดูแลเอาใจใส่ ครูและ
นักเรยีน  
             2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และขนาด
สถานศึกษา ไม่แตกตา่งกัน  
 
คำสำคัญ:  ภาวะผู้นำทางวิชาการ,ผู้บริหารสถานศึกษา  
  

ABSTRACT  
The objectives of this research are to study and to compare the academic leadership of 

school administrators under Satun Primary Educational Service Area Office classified by gender, 
educational background, work experience and school size. The samples of this study were 317 
teachers who have been under the Satun Primary Educational Service Area Office. The instrument 
used to collect the data was a questionnaire with a reliability of 0.84. The statistics used to 
analyze the data were percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. The results were 
as follows  
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1. The overall and the aspects of teachers' opinions on the academic leadership of 
school administrators under Satun Primary Educational Service Area Office was high. The highest 
average was academic improvement and standard followed by control of teaching schedule, 
teaching orientation and evaluation, curriculum coordination, learning supplement, measurement 
of students’ learning advancement, school purposes setting, teaching development for teachers, 
school goal promotion, teachers’ motivation, and intimate care of teachers and students.  

2. The results of comparing teachers' opinions on the academic leadership of 
school administrators under Satun Primary Educational Service Area Office classified by gender, 
educational background, work experience and school size no different.  

  
Keywords:   Academic Leadership, School Administrators   
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Development of Curriculum of Hydroponics Grade 10  

  
ศิรวิชญ์  เจือจาน* อุดม  คำขาด และ พิชัย  ใจกล้า   

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
*corresponding author e-mail : 1234jjjames@gmail.com   

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตร 2) ศึกษาผลการใช้หลักสูตร 3) ศึกษาผลความพึงพอใจ 
ที่มีต่อหลักสูตรวิชาการปลูกผักไร้ดินสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดด้านความรู้ แบบประเมินทักษะการปฏิบัติการ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรวิชาการปลูกผักไร้ดินสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นวิชาเพ่ิมเติม
พัฒนาขึ้นโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของทาบา ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วย แผนการจัดการเรียนรู้ 11 
แผน ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 2) ผลการประเมินหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ผลการใช้หลักสูตร
ด้านความรู้พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ด้านทักษะปฏิบัติร้อยละ 88.80 และ นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90 ถึง 100  มีคุณลักษณะความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ สามัคคี มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่าง
พอเพียง ตรงต่อเวลา ความสะอาด และการประหยัด  3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
  
คำสำคัญ: หลักสูตรการปลูกผักไร้ดิน,การปลูกผักไร้ดิน  
  

ABSTRACT  
 This research aims to 1 Develop a curriculum 2 study the results of the curriculum 3 study 

the results of satisfaction towards the course of cultivation of vegetables, without soil for students 
in Mathayom 4 The target population was equal to Mathayoms 4 students. Sawananan Wittaya 
School.Sawankhalok District, Sukhothai province, 40 people Research instruments Including 
knowledge test, practice skills assessment form, Desirable characteristics assessment form, and 
Satisfied questionnaire Statistics used in data analysis The research results were found that 1.Course 
on growing vegetables without soil for Mathayom 4 students Subjects developed by applying Ralph 
W. Tyler theories.It consists of 5 units, 11 lessons and 20 hours of study time.The curriculum 
assessment results are most appropriate.The results of using the knowledge curriculum showed 
that the students had a higher average post-study than before.88.80% of practical skills and 90% to 
100% of students have nature of responsibility, diligent, Yearning to learn, harmonious, Committed 
to work, and Punctual. Students are most satisfied with the course.  

  
Key word : Soilless vegetable courses, Grow vegetables without soil.  
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาสี่เมือง
สัมพันธ์สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2  

Administration  according to the good governance principles  of school  
Administrators in the educational network Four city relations  Songkhla Primary 

Educational service Area office 2  
  

จุติพร  คงสุวรรณ    
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  

                                                        *corresponding author e-mail : kaomsa@gmail.com  
  

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

สถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาสี่เมืองสัมพันธ์  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
โดยจำแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และขนาดของโรงเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
ได้แก่ ครูในสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาสี่เมืองสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 2 ปีการศึกษา 2562  จำนวน 123 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า  5 ระดับ จำนวน 38 ข้อ มีคา่ความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-
test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษา
สี่เมืองสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
เครือข่ายสถานศึกษาสี่เมืองสัมพันธ์  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  จำแนกตาม
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และขนาดโรงเรียน  พบว่า 1) ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
2) ครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   3) ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารควรมีการพัฒนาและตระหนักถึงข้อขององค์ความรู้ความเข้าใจ การออกกฎระเบียบ และการ
เปิดโอกาส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จยิ่งขึ้น 

  
คำสำคัญ:  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล,  เครอืข่ายสถานศึกษาสี่เมืองสัมพันธ์  
  
 
 
 



การประชุมวชิาการ วิทยาการจดัการวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10 และนานาชาติครั้งท่ี 3  
ภายใต้หัวข้อ “การจดัการนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”  
 
 

 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม 

288 

ABSTRACT  
 

The research aimed to study and compare the principles of Administrations according to 
the good governance principles of school Administrators in the educational network Four city 
relations Songkhla Primary Educational service Area office 2  by educational degrees, work 
experiences and school sizes. The samples of were 123 teachers in the four-city education 
network worked in the academic year  2019.  The data were collected by a set of five-rating scale 
questionnairse of 38 items with the reliability at 0.97, and analyzed by percentages, mean, 
standard deviation, t-test and F-test.  

The results of the research were as follows:  
1. The good governance of administration according principles of school administrators in 

the four-city education institution network Under the Office of Songkhla Primary Educational 
service Area office 2, according to teachers' comments Overall, it was found at the highest level.  

2. The results of comparison of management according to the governance principles of 
the school administrators in Four City Relations school Network under the Office of Songkhla 
Primary Educational service Area office 2 Classified by education level Work experience And the 
school size was found   1) The teachers with different educational levels have the main opinion 
on administration.Good governance of school administrators  overall are different. With statistical 
significance at the .05   2)  The teachers with different work experience of opinions have on 
management  according to Good governance principles of school administrators  overall and 
aspects were not different.   3)The teachers who worked in different school sizes  Had opinions 
on the administration according to the good governance principles of the school administrators 
overall and aspects were not different.The accordance with the principles of corporate 
governance, management should develop and be aware of the knowledge and understanding. 
Regulation And opening opportunities To increase efficiency and achieve more results.  

Keywords:   Management according to good governance ,  Four City Relations School Network  
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องค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคร ู 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  

The organization of happiness in educational institutions, according to teachers' 
opinions.Trang Educational Service Area, 1  

  
จิระภา สมัครพงษ์   

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
                                                        *corresponding author e-mail : jirapa-59@hotmail.com  

  
บทคัดย่อ  
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 จำแนกตาม เพศ  วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและขนาด
สถานศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ปี
การศึกษา 2563  จำนวน  291  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า มีความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .760  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้ 

1. ความคิดเห็นของครูต่อองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านมี
สังคมที่มีความสุข ด้านมีคุณธรรม ด้านมีน้ำใจงาม ด้านการผ่อนคลาย ด้านมีสุขภาพดี ด้านใช้เงินเป็น  ด้านการหา
ความรู้ ด้านมีครอบครัวที่ดี  

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และขนาดสถานศึกษา 
ไม่แตกต่างกัน   

 
คำสำคัญ:  องคก์รแห่งความสุขในสถานศึกษา  
 

ABSTRACT  
The major purpose of this research is to study and compare happy workplace in school 

according to the opinions of teachers under the Trang primary education service area office 1 
classified by gender, educational level, work experience and educational establishment size. The 
sample group used in this research was 291 teachers under the Trang primary education service 
area office 1 of semester 1. The research instrument was a questionnaire with a .760 reliability 
index. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation, t-test 
and f-test. The findings revealed as follows:  
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1. The teachers’ opinions about happy workplace in school under the Trang primary 
education service area office 1 overall and aspects were at a high level. When considering each 
aspect, the one in relation to happy society was rated with the highest mean, followed by the 
aspects of happy moral, happy kindness, happy relax, happy body, happy money, happy brain 
and happy family.  

2. Based on the results from the comparisons, there weren’t differences in the level of 
happy workplace in school according to the opinions of teachers under the Trang primary 
education service area office 1 classified by gender, educational level, work experience and 
educational establishment size. 

  
Keywords:   Happy Workplace in School  
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การจัดการเรียนรู้การเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวคิดสมองเป็นฐาน(BBL)ร่วมกับคิวอาร์โคด้  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัปลูกศรัทธา   

Learning about Khluy-peang-or Through Brain Based Learning(BBL)  
With QR CODE for Grade 8 students  

 
นพมาศ เดชกำจร  

ครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
*corresponding author e-mail : puthaimusic@gmail.com  

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้การเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
(BBL)ร่วมกับคิวอาร์โค้ด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2)เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การเป่าขลุ่ย
เพียงออตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน(BBL)ร่วมกับคิวอาร์โค้ดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3)เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน(BBL)ร่วมกับคิวอาร์โค้ด
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ
วัดความรู้ขลุ่ยเพียงออ แบบวัดทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบวัดความพึง
พอใจของนักเรียน  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมี 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นเตรียมพร้อม  ขั้นเรียนรู้  ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้น

สรุปความรู้ และข้ันประยุกต์ใช้ ผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด คิดเป็น 4.61  
      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน(BBL)ร่วมกับ
คิวอาร์โค้ด ด้านความรู้ นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.28 ด้านทักษะการเป่าขลุ่ย
เพียงออค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.42 อยู่ในระดับดีมาก  และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทั้งหมด 5 ด้าน โดยนักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และรักความเป็นไทย รองลงมามีนักเรียนร้อยละ 94.44 มีคุณลักษณะด้านซื่อสัตย์สุจริต และมีจิต
สาธารณะ  
     3. นักเรยีนมีความพึงพอใจต่อการการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54  
  
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้; การเป่าขลุ่ยเพียงออ;สมองเป็นฐาน;คิวอาร์โค้ด;  
 

ABSTRACT  
This research aims to 1) to develop the management of learning how to play the Peang-or 

flute, based on the Brain-based Learning (BBL) with QR code for Grade 8 students; 2) to study the 
learning achievement of flute playing based on the Brain-based Learning (BBL) with QR code for 
Grade 8 students; 3) to study satisfaction to the learning achievement of flute playing based on 
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the Brain-based Learning (BBL) with QR code for Grade 8 students. The target populations used in 
this research were 32 Grade 8 students of Wat Plook Sattha School Bangkok. The research 
instruments were management of learning plan, tests on knowledge about the Peang-or flute; 
flute playing skill; desirable characteristics; and student satisfaction. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean and standard deviation.  

The research results were found that  
1. Management of learning was developed in 5 stages: Brain Preparation; Acquisition; 

Learning-Practice; Conclusion; and application. The evaluation of suitability was at the highest 
level, 4.61.  

2. Management of learning achievement of post-study with Brain-based Learning Process 
(BBL) with knowledge QR Code, was higher than pre-study with an average of 26.28; average flute 
skill was 83.42 percent, very good. And the learner’s desired characteristic found that students 
had achieved 5 areas was 100 percent, discipline, desire to learn and love Thai culture. The 
average score of students was 94.44 percent, be honest and sufficient living.  

3. Students’ satisfaction on management of learning was at a highest level with a mean of 
4.54  

  
Keywords: learning management; Peang-or Flute; brain - based; QR code  
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การใช้บรกิารสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ OPAC ของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

Usage of Information Resource Searching Service from OPAC of the Users of the 
Office of Academic Resources and Information Technology,  Pibulsongkram 

Rajabhat University  
 

พลอยไพริน  ต่ายฝอย มาริสา  มีนามัย  และนงพงา สุขโอสถ*  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
*corresponding author e-mail : nongnga.suk@gmail.com 

  
บทคัดย่อ  

ศึกษาการใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ OPAC และศึกษาปัญหาในการเข้าใช้บริการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ  OPAC ของผู้ ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ OPAC ของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าใช้สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ช่วงเวลาในการเข้าใช้คือ 
12.00 น. – 16.30 น. วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้เพ่ือค้นคว้าข้อมูลประกอบการทำรายงาน สถานที่ใช้ในการเข้าใช้
บริการคือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิธีการเข้าใช้บริการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่สืบค้นจากชื่อเรื่อง ผลการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ OPAC ส่วนใหญ่ตรงตามความต้องการ ผลการสืบค้นไม่ตรงตามความต้องการผู้ใช้
จะเริ่มต้นการค้นใหม่โดยเปลี่ยนคำค้นใหม่ และปัญหาในการใช้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ OPAC 
ของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านผลการสืบค้น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านระบบ OPAC 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
  
คำสำคัญ: ระบบ OPAC, บริการสืบค้นสารสนเทศ  
  

ABSTRACT  
The objectives of this research were to study the usage of information resource searching 

service from OPAC and to study the problems of using information resource searching service 
from OPAC from the users of the Office of Academic Resources and Information Technology, 
Pibulsongkram Rajabhat University.  

The research findings were as follows according to the usage, Using the service was 3-5 
times a week,  the most frequent time of usage was between 12.00 - 16.30 PM., the most 
common objective of using the service was to search for information using as reference for the 
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reports, the most common place to use the service was at the Office of Academic Resources and 
Information Technology, Pibulsongkram Rajabhat University, generally the information resources 
was using by self-learning, the most frequent method of searching was search by name, the most 
searching results of the information resources from OPAC were satisfactory, and the users would 
change the Keywords for searching if the result was not matched with what they desired. In 
addition, the findings showed that there were 3 aspects of the problems of using the information 
resource searching service from OPAC from the users of the Office of Academic Resources and 
Information Technology, Pibulsongkram Rajabhat University including the service with the overall 
score at the medium level, information searching results with the overall score at the medium 
level, and the OPAC system with the overall score at the medium level.  
  
Keywords: OPAC system, Information search  
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พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ เพ่ือจัดทำปัญหาพิเศษทางเคมี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

Information-Seeking Behaviors for Special Problem in Chemistry of the 4th Year 
Undergraduate Students in Chemistry Program, Faculty of Science and 

Technology   
  

กัญญารัตน์ ธูปทอง นพมาศ แก้วเหม รนิรดา รินรส วัชราภา ขอบทอง สนทยา สาลี* และเฉลิมพร ทองพูน  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามและ สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
*corresponding author e-mail : Sonthayasalee@hotmail.com    

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือจัดทำปัญหาพิเศษทางเคมี
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ 2) 
เพ่ือศึกษาอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการจัดทำปัญหาพิเศษทางเคมีของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปี
ที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของเอลอิส เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน ศึกษากับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี 
จำนวน 13 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 8 ขั้นตอน ได้แก่ การเริ่มต้น  การ
เชื่อมโยง ร้อยเรียง  การสำรวจเลือกดู  การแยกแยะ  การตรวจตรา  การดึงสารสนเทศออกมา  การตรวจสอบ และ
การสิ้นสุด  ผลการวิจัยเกี่ยวกับอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ พบว่า อุปสรรคต่าง ๆ ที่นักศึกษาประสบในการ
ทำวิจัย ได้แก่ 1) หนังสือหรือแหล่งสารสนเทศส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ 2)ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศที่ไม่
เพียงพอ  3) การดาวน์โหลดข้อมูลฐานข้อมูลออนไลน์มีค่าใช้จ่ายในบางวารสาร  4)การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่
ให้บริการมีข้อจำกัดในเรื่องสิทธิ์ของการเข้าใช้  และ5)สารสนเทศจากหนังสือมีความล้าสมัย  

  
คำสำคัญ: พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ, นักศึกษาสาขาวิชาเคมี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 

สารสนเทศ  
  

ABSTRACT 
        This research's objectives were 1) to study the behavior of information-seeking for doing 
special problem project of the fourth year undergraduate chemistry student, Faculty of Science 
and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University and 2) to study obstacles in seeking 
information for the preparation of particular problem for chemistry students. Elis's model of 
information-seeking behavior was used in this research framework. The researcher used a mixed 
method. The sample was 13 chemistry students. The research results showed that students have 
eight steps of information-seeking behavior, including the beginning of the survey, linking the 
survey, selection, discrimination, extraction, information selection, inspection, and termination. 
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The research results on barriers to information acquisition revealed that the obstacles students 
face in conducting research are 1) Books or resources (mostly provided in English), 2) Inadequate 
foreign language skill, 3) Downloading of the online database is free only for some journals, 4) 
Access to the information resources provided is limited in terms of access rights, and 5) 
Information from some book is outdated.   

  
Keywords: Information Seeking Behaviors, Chemistry students, Pibulsongkram Rajabhat University, 

Information   
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เร่ืองผ้าปักอัตลักษณ์ชาตพิันธุ์ม้ง  
สำหรับเยาวชนบ้านดอนไพรวัลย์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  

Development of Training Curriculum on Hmong Identity Embroidered Fabric  
for Youth Bandonpaiwan, Santisuk District, Nan Province  

 
 ธิดารัตน์ อินต๊ะกัน  

คณะครุศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ์ 
*corresponding author e-mail : Tidarut62551101108@gmail.com  

  
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตร ศึกษาผลการใช้หลักสูตร และศึกษาความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง ผ้าปักอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง สำหรับเยาวชนบ้านดอนไพรวัลย์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
ประชากรเป้าหมายคือเยาวชนบ้านดอนไพรวัลย์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ปี 2563 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการ
สมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตร แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตร ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ใช้เวลาทั้งหมด 20 ชั่วโมง ผลการประเมินความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด และมีคำดัชนีความเหมาะสมตามที่กำหนด 
เยาวชนที่เข้ารับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมีร้อยละความก้าวหน้าหรือดัชนีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
51.56 การประเมินคุณภาพการทำงานกลุ่มเฉลี่ยร้อยละ 91.16 อยู่ในระดับดีมาก การประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ย
ร้อยละ 90.33 อยู่ในระดับดีมาก การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เฉลี่ยร้อยละ 83.36 อยู่ในระดับดีมาก การ
ประเมินการนำเสนอผลงานเฉลี่ยร้อยละ 80.83 อยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจของเยาวชนที่มีต่อหลักสูตรอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก เฉลี่ย 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56   
  
คำสำคัญ: ผ้าปักม้ง, ชาติพันธุ์ม้ง, อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้ง, การพัฒนาหลักสูตร  
  

ABSTRACT  
The purposes of this research were to develop curriculum, to study the result and study 

the satisfaction toward learning by using Development of Training Curriculum on Hmong Identity 
Embroidered Fabric for Youth Bandonpaiwan, Santisuk District, Nan Province. The target group was 
used to 30 Youth Bandonpaiwan, Santisuk District, Nan Province. The population selected by 
volunteer. Research tools consisted of the curriculum, the knowledge testing form, performance 
assessment form, group behavior observation form presentations form and satisfaction 
questionnaire. The data were analyzed by using the statistical mean and  standard deviation.   

The results of the research were showed that the Development of Training Curriculum on 
Hmong Identity Embroidered Fabric for Youth Bandonpaiwan, Santisuk District, Nan Province 
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consisted of 6 activities and plans by taking 20 hours. The results of the evaluation of the 
program's learning management plan were at the highest level and have a suitability index as 
specified. The youth who took the curriculum had 51.56% increase in the percentage of progress. 
the average group work quality assessment of 91.16% was very good. The average performance 
appraisal of 90.33% was very good. The average assessment of desirable characteristics of 83.36% 
was in a very good level. The average evaluation of presentations of 80.83% is very good. The 
satisfaction of the youth with the curriculum was in the mean satisfaction level of 4.48 and the 
standard deviation of 0.56  
  
Keywords: Hmong embroidery fabric, Hmong, Hmong Identity, Curriculum development  
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The Development of Realistic Drawing Curriculum for students Mathayom 3 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตร ศึกษาผลการใช้หลักสูตร และศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อหลักสูตรการวาดภาพเหมือนจริงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตร แบบทดสอบความรู้  แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรวิชาการวาดภาพเหมือนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการ
พัฒนาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของทาบา เป็นหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมประกอบด้วย 3 หน่วย
การเรียน ได้แก่ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในการวาดภาพเหมือนจริง หน่วยที่ 2 เทคนิคในการวาดภาพเหมือนจริง 
และหน่วยที่ 3 การสร้างงานภาพเหมือนจริงที่หลากหลาย มีแผนการจัดการเรียนรู้ 15 แผน  ใช้เวลาทั้งหมด 20 
ชั่วโมง  ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการใช้
หลักสูตรด้านความรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะปฏิบัติร้อยละ 88.30 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนร้อยละ 90 ถึง 100 มีคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ ขยัน มุ่งมั่น
ในการทำงาน อดทน และตรงต่อเวลา และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ย 4.69 

คำสำคัญ  :  พัฒนาหลักสูตร  การวาดภาพ  ภาพเหมือนจริง; 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop the realistic drawing curriculum 2) to 

study the result of realistic drawing curriculum and 3) to study the student’s satisfaction toward 
the realistic drawing curriculum for students Mathayom 3. The target group was 30 students in 
mathayom 3 at Watklongpong School (Thamphanbamrung) under the Sukhothai Provincial 
Administrative Organization, Amphoe Si Samrong, Sukhothai Province. The research tools 
consisted of : 1) the realistic drawing curriculum 2) the knowledge testing form 3) the 
performance skill evaluation form 4) the student desirable characteristics evaluation form and 5) 
the student satisfaction questionnaire. The statistical used in daia analysis were percentage, 
average and  standard deviation. 

The results of the study were as follows : The development of realistic drawing 
curriculum for students mathayom 3 consisted of 3 components by applying Taba Curriculum 
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theory. These 3 components were  1) the basic knowledge of realistic drawing 2) the principle of 
the technique for realistic drawing 3) The various creation of the realistic drawing. There were 15 
lesson plans by taking 20 hours. The result of the pilot study revealed that the curriculum and 
lesson plans were appropriate at the highest level. An average posttest score of the sample was 
higher than an average pretest score. Have an 88.30% average score for practical skills. And the 
students were most satisfied with the course with an average of 4.69% 

Keywords  :  curriculum development  drawing  realistic drawing 


